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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
•

Jaromír Nohavica - "Je ti to líto"

•

Adam Sztaba, Sanah, Krzysztof Zalewski i in. - "Mamy siebie"
(Music Against War)

•

Antonio Vivaldi - "Jesień"

•

Ella Fitzgerald - "Autumn in New York"

•

Seweryn Krajewski - "To już jesień"

Możecie razem z nami tworzyć listę przebojów!
Na Wasze propozycje czekamy pod adresem:
eduredakcja.be@eduwarszawa.pl

Oświatowe espresso
Hit na sesji Rady m.st. Warszawy
Stanowisko nr 45 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 8 września 2022 r. w sprawie przedmiotu historia i
teraźniejszość.
Sprawdź

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

Prezydent m.st. Warszawy przyznał kolejne Certyfikaty WARS i
SAWA oraz Honorowe Wyróżnienia „Szkoła z pomysłem”
23 września br. w siedzibie Centrum Nauki Kopernik odbyła się XIII
gala wręczenia Certyfikatów WARS i SAWA oraz
Honorowych Wyróżnień „Szkoła z pomysłem”, nadawanych przez
Prezydenta m.st. Warszawy. Oba projekty realizowane są już od
ponad dekady w ramach Warszawskiego Systemu Wspierania
Uzdolnionych.
Sprawdź

Zapraszamy do kolejnej edycji projektu „WARS i SAWA
grają w szachy”
Deklaracje dyrektorów szkół podstawowych,
zainteresowanych przystąpieniem do VIII edycji programu,
przyjmowane są do piątku, 30 września br. Z uwagi na
ograniczoną liczbę miejsc pierwszeństwo mają szkoły
nieuczestniczące dotychczas w projekcie lub gdzie
nauczyciele prowadzący zajęcia szachowe zmienili miejsce
zatrudnienia.
Sprawdź

Praktyki przygotują do zawodu nauczyciela
Dzięki pilotażowemu porozumieniu stolicy z Uniwersytetem Warszawskim studenci kierunków
pedagogicznych będą odbywali praktyki w miejskich szkołach i przedszkolach. Umowa obejmuje również
doskonalenie kompetencji kadry pedagogicznej oraz ofertę edukacyjną dla uczniów z placówek, biorących
udział w projekcie.
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
Wielokulturowość: integracja i współpraca | Szkolenie
Muzeum Warszawy zaprasza nauczycieli na trzydniowe szkolenie. Zaplanowano na nim m.in. spotkania z
psychologiem, zajęcia dotyczące bariery językowej oraz włączania do społeczeństwa poprzez dziedzictwo i
kulturę. Warsztatom będą towarzyszyć praktyczne materiały dydaktyczne. Zapisy przyjmowane są do 2
października br.
Sprawdź

Oddział przygotowawczy – teoria i praktyka | Cykl zajęć dla dyrektorów, nauczycieli i specjalistów | od
10.10
Jak powinny być zorganizowane oddziały przygotowawcze w szkole? Co powinni wiedzieć i umieć
nauczyciele oraz specjaliści, pracujący z uczniem cudzoziemskim? Zapraszamy na szkolenie, organizowane
przez WCIES.
Sprawdź

Konferencja edukacyjna „Jak mówimy o sobie, jak mówią o nas?” | 3-5.11
Wezmą w niej udział eksperci, przedstawiciele mniejszości narodowych i etnicznych, mieszkających w Polsce,
oraz asystenci kulturowi. Opowiedzą o różnych grupach – żydowskiej, ukraińskiej, wietnamskiej, czeczeńskiej.
Rejestracja na wydarzenie potrwa do 6 października br.
Sprawdź
Więcej informacji

Wydarzenia online
Nauczanie języka polskiego jako obcego – bezpłatne szkolenia online dla warszawskich nauczycieli
Na cykl składają się 24 godziny warsztatów w wybranych przez nauczycieli terminach. Tematyka obejmuje
wprowadzenie do dydaktyki nauczania języka polskiego jako obcego oraz glottodydaktykę polonistyczną –
podstawy i wybrane zagadnienia z dydaktyki nauczania języków obcych.
Sprawdź

Szkolny Program Wspierania Uzdolnionych. WARS i SAWA w praktyce
Celem szkolenia jest analiza głównych idei/założeń projektu WARS i SAWA oraz ich adaptacja do szkolnego
programu wspierania uzdolnionych. 40-godzinny kurs doskonalący realizowany będzie w trakcie dwunastu
cyklicznych spotkań online (co ok. 2 tyg., od października br. do maja 2023 r.).
Sprawdź

Kształtowanie kompetencji kluczowych w przedszkolu | Webinar | 29.09
Znajomość kompetencji kluczowych w przedszkolu i proces ich kształtowania to we współczesnej edukacji
wiodące zadanie każdego pedagoga. Webinar dr Marty Koplejewskiej pomoże Państwu pogłębić i uzupełnić
wiedzę na ten temat.
Sprawdź

19. Ogólnopolska Konferencja "Dziecko pokrzywdzone przestępstwem" |
17-19.10.
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę zaprasza na 19. Ogólnopolską Konferencję
“Dziecko pokrzywdzone przestępstwem”. Krajowi i zagraniczni eksperci
przedstawią modelowe rozwiązania zapobiegania przestępstwom
wobec dzieci oraz najnowsze ustalenia naukowe, dotyczące tego
problemu. Zaprezentowane zostaną także projekty i inicjatywy
praktycznej pomocy dzieciom oraz ich rodzinom.
Sprawdź

Edukacja varsavianistyczna w szkole | Konferencja | 25.10
Podczas tego wydarzenia zaprezentowane zostaną pomysły i działania, które poza warstwą merytoryczną
niosą za sobą również wartości oparte na budowaniu relacji, angażujące czy integrujące.
Sprawdź
Więcej informacji

Przyszłość jest dziś
Bezpłatne wejściówki dla nauczycieli na
Wieczory dla dorosłych w Koperniku
Po długiej przerwie Centrum Nauki powraca ze
stacjonarnymi Wieczorami dla dorosłych! Pierwszy
z nich odbędzie się już 29 września br. CNK
przygotowało dla warszawskich nauczycieli pulę
bezpłatnych wejściówek na to wydarzenie.
Sprawdź

Kosmos w Szkole 2022
Esero Polska zaprasza na dwudniowe szkolenie, podczas którego dowiecie się Państwo, jak wprowadzać na
zajęcia kosmiczne wątki. Propozycje oparte będą na materiałach edukacyjnych Europejskiej Agencji
Kosmicznej (ESA), tematach poruszanych na najnowszej wystawie Centrum Nauki Kopernik „Przyszłość jest
dziś” oraz współpracy z aktywnymi edukatorami z całej Polski. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Zapisy
trwają do 11 października br.
Sprawdź

Projekty i inicjatywy
Konkursy
„Na jagody" – stwórz ilustrację do utworu Marii Konopnickiej
W tym roku przypada 180. rocznica urodzin Marii Konopnickiej.
Z tej okazji Państwowe Ognisko Artystyczne „Nowolipki”
organizuje konkurs, który polega na stworzeniu ilustracji do
wybranego utworu autorki. Prace można nadsyłać do 18
listopada br. do godz. 18:00
Sprawdź
Więcej informacji

Programy edukacyjne
Program Akcelerator – zdobądź stypendium!
Do 30 września br. trwa nabór zgłoszeń do Programu Akcelerator, stworzonego przez Fundację Inter Cars.
Jest on skierowany do młodzieży, która swoją przyszłość wiąże z szeroko rozumianą motoryzacją: od
mechaniki, przez logistykę, informatykę i sprzedaż, aż po projektowanie na poziomie inżynieryjnym.
Sprawdź

Stwórz „Atlas Wszystkich Mieszkańców” Warszawy
W ramach inicjatywy Miastozdziczenie, prowadzonej przez Fundację Puszka, tworzona jest publikacja „Atlas
Wszystkich Mieszkańców”. Znajdą się w niej opowieści oddające głos i miejsce wolno żyjącym roślinom,
zwierzętom, grzybom oraz innym pozaludzkim organizmom Warszawy.
Sprawdź

Program „Kulturalna szkoła na Mazowszu”
Program skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z województwa
mazowieckiego. Umożliwia korzystanie z biletów wstępu za symboliczną złotówkę do mazowieckich
instytucji kultury. Akcja potrwa do 31 grudnia br.
Sprawdź

BohaterON w Twojej Szkole
W tegorocznej edycji projektu tradycyjne kartki zastąpiły
wpisy na portalu dumnizpowstancow.pl – nowym, wirtualnym
miejscu pamięci o Powstańcach i Powstaniu Warszawskim,
gdzie każdy uczeń może dodać swoją cyfrową laurkę.
Rekrutacja do programu trwa do 2 października br.
Sprawdź

Kampania edukacyjna „Twarze depresji. Nie oceniam.
Akceptuję”
Piętnastą, jubileuszową edycję kampanii poświęcono depresji
wśród dzieci i młodzieży, ale również – za sprawą doświadczeń
ambasadorów - osób dorosłych, w tym opornej na leczenie.
Kampania po raz pierwszy będzie prowadzona w języku polskim
i ukraińskim.
Sprawdź

Być jak Ignacy: „Zostań ambasadorem nauki”
W tym roku uczniowie zostaną promotorami nauki wśród swoich rówieśników. Dla uczestników
przygotowano aż 8 fascynujących etapów, a każdy z nich poświęcony jest innemu zagadnieniu. Nauczyciele,
którzy przystąpią do programu, otrzymają drukowane lub elektroniczne scenariusze zajęć.
Sprawdź
Więcej informacji

Eko inicjatywy
Nowa edycja Festiwalu Matematyki: „Matematyka na
zielono”
Jak matematyka może nam pomóc w radzeniu sobie z
kryzysem klimatycznym? O tym przekonają się dzieci i
dorośli podczas ósmej edycji akcji edukacyjnej „Festiwal
Matematyki”, która w tym roku organizowana jest pod
hasłem „Matematyka na zielono”. 1 października br. w
siedzibie Agory odbędą się warsztaty i wykłady pokazujące,
jak wykorzystać matematykę do podejmowania
proekologicznych zmian.
Sprawdź

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

Dzieje się w Warszawie
Grupa wsparcia dla nastolatków
Jeśli Twoje dziecko jest w wieku 13-18 lat i kiedykolwiek doświadczyło lub było świadkiem sytuacji
przemocowych, powiedz mu o grupach wsparcia, organizowanych przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę.
Spotkania będą się odbywały w każdą środę, od 12 października do 14 grudnia br., w Centrum Pomocy
Dzieciom (ul. Przybyszewskiego 20/24).
Sprawdź

Premiery nauczycielskie w Teatrze Ochota
Teatr Ochota zaprasza pedagogów na premierę nauczycielską spektaklu "Fanatycy prawdy" w reżyserii Piotra
Ratajczaka, która odbędzie się 8 października br. o godz. 19:00. Po przedstawieniu zaplanowano spotkanie z
twórcami, zespołem aktorskim i działem edukacji.
Sprawdź

Klasyczne muzykowanie w szalonym tempie
35 koncertów w trzy dni, setki artystów z Polski i zagranicy – ostatni weekend września upłynie pod znakiem
Szalonych Dni Muzyki, organizowanych przez Sinfonię Varsovię. Dwunastej edycji festiwalu patronują
Franciszek Schubert i Adam Mickiewicz.
Sprawdź

Festiwal Kultury Bez Barier – MOŻEMY!
Znamy program 10. edycji Festiwalu
Kultury Bez Barier. Impreza rozpocznie
się 30 września i potrwa do 9
października br.
Sprawdź

Wspólny projekt TR Warszawa i Teatr 21
“Rodzina” w reżyserii Justyny Sobczyk to
najnowsza premiera TR Warszawa, we
współpracy z Teatrem 21. Spektakl bada
temat współczesnej rodziny i relacji w niej
zachodzących.
Sprawdź

Międzynarodowy Festiwal Filmowy Kino Dzieci
Trwa kolejna edycja wydarzenia filmowego dla młodych i najmłodszych widzów, ponownie w formule
hybrydowej. Festiwalowe propozycje pokazywane są do 2 października br. w kinach, a od 6 do 23
października br. na internetowej platformie.
Sprawdź

Wędrujący Uniwersytet Muranowski: Miasto w ruchu – alternatywne spacery
Spacery będą opierać się na indywidualnych opowieściach mieszkanek Muranowa, które dzięki muzyce,
choreografii i pracy z ciałem oprowadzą gości po wybranych zakamarkach osiedla, odkrywając jego historie.
Pierwsze oprowadzanie odbędzie się w najbliższą sobotę, 1 października br.
Sprawdź

Print, w rzeczy samej! Warsztaty ozdabiania toreb | Festiwal Kultury Bez Barier
Podczas warsztatów za formy drukowe posłużą codzienne przedmioty – rośliny, nakrętki czy folie. Uczestnicy
będą malować je specjalną farbą do tkanin i odbijać ich kształty na bawełnianych torbach. Za pomocą
drewnianych czcionek uzupełnią kolorowe kompozycje własnymi hasłami.
Sprawdź

Nowe drzewa ku czci Sprawiedliwych
W Ogrodzie Sprawiedliwych zasadzono kolejne drzewa ku czci osób, które uhonorowano tym tytułem. W
tym roku upamiętniono Mosze Bejskiego, Bronisława Geremka, Wilhelma Hosenfelda oraz Antoninę i Jana
Żabińskich.
Sprawdź
Więcej informacji

EDUWARSZAWA
Aktualności
Logowanie Eduwarszawą do iArkusza
Loginem i hasłem Eduwarszawy można logować się do kilku używanych w szkole systemów. To znaczące
ułatwienie dla ich użytkowników. Jednym z takich systemów jest iArkusz.
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

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

Nowości Microsoft
Teams: Otwórz udostępnioną zawartość w nowym oknie
Microsoft Teams umożliwia teraz wyświetlanie udostępnionej zawartości (np. współdzielenia ekranu,
PowerPoint Live czy Whiteboard) w osobnym oknie podczas spotkań.
Sprawdź

PowerPoint: Angażowanie odbiorców za pomocą trybów prezentera
Uczestnicy spotkania zdecydowanie bardziej się koncentrują na slajdach, gdy widzą prelegenta. Interaktywna
prezentacja z jednoczesnym widokiem osoby prowadzącej pomaga ograniczyć nadmiar informacji, przez co
staje się coraz bardziej popularna.
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. 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
Cyfrowe MNW
Portal umożliwia pobieranie reprodukcji cyfrowych w wysokiej rozdzielczości oraz zapisywanie kadrów zdjęć.
Użytkownik może przeszukiwać zbiory na osi czasu lub obejrzeć wybrane arcydzieła. Serwis jest
spersonalizowany: można założyć własny profil i zapisywać wcześniejsze wyszukiwania. Cyfrowe MNW
oferuje także wirtualne, tematyczne ścieżki zwiedzania, materiały audiowizualne oraz karty edukacyjne – dla
tych, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę na temat dzieł sztuki. Serwis ułatwi również zaplanowanie wizyty
w warszawskim Muzeum: pozwoli sprawdzić, czy dany obiekt znajduje się obecnie na ekspozycji oraz gdzie
dokładnie można go znaleźć.
Sprawdź

Dokument Cyfrowo
W ramach projektu Dokument Cyfrowo
digitalizowane są najcenniejsze dzieła polskiej
szkoły dokumentu. Dzięki temu
powstaje wyjątkowa cyfrowa kolekcja filmów
zrealizowanych przez tak wybitnych twórców,
jak Andrzej Munk, Krzysztof Kieślowski,
Jan Łomnicki, Tadeusz Makarczyński, Ludwik
Perski, Maria Kwiatkowska, Władysław
Ślesicki, Kazimierz Karabasz, Jerzy Hoffman,
Edward Skórzewski i in. Najbardziej znaczące
dzieła polskiego dokumentu,
zrekonstruowane cyfrowo, stanowią
istotny element edukacyjny, służący nie tylko
dzieciom i młodzieży, ale wszystkim
zainteresowanym.
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.

