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NEWSLET TER URZĘDU BIURA EDUKACJI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Czy wiesz, że…
w Finlandii uczniowie nie zdają żadnych egzaminów aż do 16. r.ż.? Rozpoczynając edukację w szkole średniej,
sami decydują o większości przedmiotów, na które będą uczęszczać.

Oświatowa lista przebojów
•

Sanah – Sanah śpiewa poezyje

•

Sanah – Hymn (J. Słowacki)

•

Sanah – (I) Da Bóg kiedyś zasiąść w Polsce wolnej (A. Asnyk)

•

Sanah – Bajka (K. K. Baczyński)

Oświatowe espresso
Warszawski Rzecznik Praw Uczniowskich wybrany
Konkurs na stanowisko Warszawskiego Rzecznika Praw Uczniowskich został rozstrzygnięty. Wygrał go
Damian Jaworek, który od 12 grudnia br. rozpocznie pracę na rzecz całej społeczności szkolnej.
Sprawdź

Znamy laureatów IX edycji Warszawskiej Nagrody Wychowawczej im. Janusza Korczaka
Wszystkie placówki, które wzięły udział w plebiscycie, zasługują na uznanie. Opisywane przez nie
praktyki wychowawcze świadczą o namyśle, refleksyjności oraz potrzebie zwiększenia własnej
efektywności w obszarze wychowania.
Sprawdź

Listopad z darmowymi bestsellerami
Jest treść? Jest forma! Ćwicz się w czytaniu z Czytaj PL –
największą akcją, promującą czytelnictwo. Przez cały listopad
możesz za darmo skorzystać z ebooków i audiobooków,
dostępnych na platformie.
Sprawdź

Młodzi o młodych, czyli niezbędnik filmowy
Pakiet obejmuje 10 filmów krótkometrażowych oraz szereg
pomocy dydaktycznych, przygotowanych z myślą o
nauczycielach i uczniach szkół ponadpodstawowych.
Sprawdź

Warszawska szkoła z nagrodą za dostępność
Szkoła Podstawowa nr 400 na Wilanowie została doceniona w konkursie „Lider Dostępności”,
nagradzającym budynki najlepiej dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Obiekt jest
dostępny m.in. dzięki szerokim, pozbawionym przeszkód przestrzeniom oraz zastosowaniu odpowiedniej
kolorystyki klatek schodowych.
Sprawdź
Więcej informacji

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

Oferta edukacyjna dla uczniów z Ukrainy
Warszawa ma szeroką gamę zajęć dla dzieci i młodzieży z Ukrainy. Na stronie internetowej, oprócz punktów
do nauki zdalnej, pojawił się spis szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w których działają oddziały
przygotowawcze, oraz lista kontaktów do oświatowych koordynatorów dzielnicowych.
Sprawdź

Doskonalenie umiejętności
Jak wprowadzać do szkoły asystentów kulturowych i jak dalej z nimi współpracować? | Spotkanie
online | 16.11
Zapraszamy dyrektorów oraz nauczycieli uczniów z doświadczeniem migracyjnym do udziału w webinarze,
dotyczącym zasad i dobrych praktyk w zakresie pracy z asystentami kulturowymi. Szkolenie organizowane
jest przez Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.
Sprawdź

Nauczanie języka polskiego jako języka obcego – bezpłatne szkolenia dla nauczycieli | Spotkanie
online
Rozpoczęły się zapisy na 24-godzinne szkolenie online adresowane do nauczycieli, planujących nauczanie
języka polskiego jako obcego. Tematyka obejmuje wprowadzenie do dydaktyki i glottodydaktykę
polonistyczną - podstawy oraz wybrane zagadnienia z dydaktyki nauczania języków obcych. Daty spotkań
podano w formularzu rekrutacyjnym.
Sprawdź

„Szachy raz jeszcze” | Szkolenie stacjonarne | 19-20.11
W trakcie szkolenia utrwalicie zasady i pogłębicie metodykę nauczania gry w szachy oraz poznacie analizę
najsłynniejszych rozgrywek. Nauczycie się także organizacji turniejów szachowych.
Sprawdź

Czym jest higiena cyfrowa i w jaki sposób właściwie o nią zadbać | Wykład online | 16.11
Wykład poprowadzi dr Maciej Dębski – założyciel Fundacji „Dbam o mój zasięg”. Chęć
udziału w wydarzeniu można zgłaszać do 15 listopada br.
Sprawdź

Nowy początek w edukacji kulturalnej | Forum | 21-22.11
Forum to doskonała okazja do spotkania i dialogu osób,
działających w obszarze edukacji kulturalnej w szkołach,
instytucjach kultury, organizacjach pozarządowych, a także
nieformalnie i oddolnie. W wydarzeniu można uczestniczyć
stacjonarnie lub online.
Sprawdź
Więcej informacji

Przyszłość jest dziś
Jak uczyć krytycznego myślenia?
Rewolucja cyfrowa oraz napędzane przez nią przemiany społeczne to nie tylko korzyści, ale też zjawiska
niepokojące. Chcąc wesprzeć uczniów i nauczycieli, Akademia Fact-Checkingu, Polskie Towarzystwo
Edukacji Medialnej oraz Fundacja Ja, Nauczyciel przygotowały szereg materiałów edukacyjnych,
dotyczących tego problemu.
Sprawdź

O kosmosie przy kawie: Spoglądamy na
Ziemię
16 listopada br. zapraszamy na kolejny webinar
z cyklu „O kosmosie przy kawie”. Podczas
spotkania eksperci wyjaśnią, jak sprzęt wysyłany
na orbitę może nam pomóc dbać o planetę.
Opowiedzą także o wyzwaniu „Climate
Detectives” i omówią pomysły na prowadzenie
z młodzieżą projektów badawczych.
Sprawdź

Projekty i inicjatywy
Konkursy
Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej
Podczas każdego z trzech etapów zmagań testowi zostanie poddana wiedza uczestników z zakresu polskiej
i światowej kinematografii, środków filmowego wyrazu, gatunków dziennikarskich czy komunikacji w social
mediach. Chęć udziału w rywalizacji można zgłaszać do 15 listopada br.
Sprawdź

Konkurs wiedzy o Koperniku
W związku z obchodami 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika 14 listopada br. rozpoczyna się
Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o astronomie dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Sprawdź
Więcej informacji

Programy edukacyjne
„Razem w Klasie”
Projekt wspiera nauczycieli oraz dyrektorów w pracy z klasami,
do których dołączają osoby z doświadczeniem migracji i
uchodźstwa, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z Ukrainy.
Sprawdź

Zostańcie klimatycznymi detektyw(k)ami!
Wprowadzasz tematykę kryzysu klimatycznego na swoje zajęcia,
ale nie wiesz, jak to ubrać w formę angażującą Twoich uczniów?
Zbierz zespół i podejmijcie wyzwanie Climate Detectives!
Rekrutacja do programu trwa do 24 listopada br.
Sprawdź
Więcej informacji

Dzieje się w Warszawie
Kokardy narodowe
Data 11 listopada to jedna z najważniejszych w naszej historii. Tego dnia każdy z mieszkańców stolicy będzie
mógł ozdobić swoje ubranie biało-czerwoną kokardą, którą znajdzie na jednym z pięciu słupów
informacyjnych w centralnych punktach miasta.
Sprawdź

Startup Jump – ruszyły lekcje przedsiębiorczości
Rozpoczęła się kolejna, dziewiąta edycja Startup Jump – programu, w ramach którego uczniowie z
warszawskich liceów i techników rozwijają najbardziej poszukiwane na rynku pracy kompetencje:
przedsiębiorczość, kreatywność, innowacyjność.
Sprawdź

Krótko i na temat – relacje. Kurs dla nauczycieli szkół podstawowych
Kurs będzie się koncentrował wokół ważnych dla dzieci i młodzieży tematów: presji ze strony rodziców i
rówieśników, relacji rodzinnych czy rówieśniczych, różnorodności, inności, poszukiwaniu wartości. Punktem
wyjścia do rozmów będą krótkometrażowe filmy fabularne, dokumentalne i animowane.
Sprawdź

Warszawskie miejscówki – międzykulturowe spotkania młodzieży
Muzeum POLIN zaprasza osoby od 16 do 22 r.ż. na wyjątkowy kurs, który będzie okazją do poznawania miasta
i spotkań międzykulturowych. Tematem przewodnim cyklu są warszawskie miejscówki, odkrywane z
nieoczywistych stron. Rekrutacja do programu trwa do 13 listopada br.
Sprawdź

S3KTOR należy do nich
Jak zafascynować uczniów fizyką? Jak reagować na problemy i zmieniać świat? Jak pomóc pokonywać
przeszkody architektoniczne osobom, które nie wychodzą z domów? A jak oddolnymi działaniami wesprzeć
seniorów? Na te pytania odpowiedzieli laureaci XII edycji konkursu S3KTOR.
Sprawdź
Więcej informacji

EDUWARSZAWA
Aktualności
Eduwarszawa codziennym środowiskiem dla większości pracowników i uczniów
Eduwarszawa mocno rozpoczęła rok szkolny 2022/23. W ciągu trzydziestu dni, od 26 września do 26
października br., zalogowało się tam ponad 24 tys. nauczycieli i pracowników oświaty, a więc ponad 2/3
zatrudnionych w naszych jednostkach oświatowych. W każdym tygodniu loguje się ich prawie 21 tys. W ciągu
miesiąca zalogowało się również blisko 120 tys. uczniów, a w każdym tygodniu – niemal 95 tys. (czyli również
większość). Do Minecraft logowało się ponad 3,5 tys. z nich.
Sprawdź

Chrome nie będzie już wspierał Windows 7 ani Windows 8.1
W styczniu 2023 r. Microsoft zakończy swoje wsparcie dla Windows 7 oraz Windows 8.1. Użytkownicy nie
będą już otrzymywać aktualizacji dla tej przeglądarki.
Sprawdź

Nowa nawigacja na Portalu Eduwarszawy
Zaktualizowaliśmy nawigację po treściach dotyczących Eduwarszawy. Mamy nadzieję, że będzie ona dla
Państwa bardziej czytelna i usprawni wyszukiwanie treści.
Sprawdź
Więcej informacji

Aplikacja do zarządzania Eduwarszawą
Dyrektorzy i administratorzy lokalni mogą samodzielnie zarządzać szkolnym środowiskiem. Na portalu
Eduwarszawa znajdą Państwo zakładkę, w której na bieżąco publikujemy instrukcje oraz wskazówki,
ułatwiające poruszanie się po aplikacji.
Pomoc techniczna
Oferujemy Państwu indywidualną pomoc techniczną. Zgłoszenia przyjmujemy w zespołach szkolnych
lub mailowo: eduwarszawa@eduwarszawa.pl

Edu w sieci
Mapa Karier
Powstała po to, by w atrakcyjny sposób poszerzać
wiedzę uczniów o rynku pracy oraz różnych profesjach.
Miasto Zawodów jest przeznaczone dla dzieci w wieku
przedszkolnym i wczesnoszkolnym, natomiast Ścieżki
Kariery – dla młodzieży i dorosłych. Mapę Karier można
wykorzystać na lekcjach, zajęciach pozaszkolnych czy
podczas konsultacji indywidualnych.
Sprawdź

Serwis Edukacja Medialna
To pierwszy kompletny program do prowadzenia edukacji medialnej w Polsce. Materiały do niego powstały
na bazie Katalogu kompetencji, opracowanego w projekcie „Cyfrowa Przyszłość". Obecnie serwis zawiera
ponad 235 lekcji dla wszystkich etapów edukacyjnych: wychowania przedszkolnego, nauczania
początkowego, starszych klas szkoły podstawowej, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.
Sprawdź

Chcesz zostać współredaktorem newslettera? Tworzysz szkolny klub filmowy, który przyciąga tłumy
uczniów? Planujesz zorganizować na szkolnym korytarzu happening, zachęcający do dbania
o środowisko? Opublikujemy Twoją edu-historię! Napisz do nas: eduredakcja.be@eduwarszawa.pl

Wszystkie archiwalne numery Warszawskich Wieści Oświatowych znajdziesz tutaj.

