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WARSZAWSKIE WIEŚCI OŚWIATOWE
Szanowni Państwo,
z radością przedstawiamy nową odsłonę Warszawskich Wieści Oświatowych! Mamy nadzieję, że dzięki
zmienionej formie nasz newsletter będzie dla Państwa jeszcze przystępniejszy, a zawarte w nim materiały pomocne w pracy.
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
1. Otto - „Wakacje”
2. Anna Żebrowska – „Ucz się polskiego”
3. Kalina Jędrusik – „Niespodziewany koniec lata”
Możecie razem z nami tworzyć listę przebojów! Na Wasze
propozycje czekamy pod adresem:
redakcja.BE@um.warszawa.pl

Oświatowe espresso
Wolna szkoła. Ruszyła akcja w obronie polskich szkół
Podczas wakacji rząd przygotował radykalne zmiany przepisów dotyczących funkcjonowania szkoły. Mają
być one uchwalone przez Sejm już we wrześniu. Nowe przepisy dotkną każdego, kto ma do czynienia ze
szkołą. Czyli 4,6 milionów uczniów i uczennic, ponad 700 tysięcy nauczycielek i nauczycieli oraz ich rodziny.
31 sierpnia o godz. 16.00 w Gdańsku, w 41. rocznicę Sierpnia‘ 80, przedstawiciele i przedstawicielki
samorządów, organizacji społecznych, związków i stowarzyszeń nauczycielskich i oświatowych, którzy
sprzeciwiają się zapowiadanym przez rząd szkodliwym zmianom w prawie oświatowym wystąpią z apelem
w obronie polskich szkół oraz zobowiązaniem do współpracy na rzecz wolnej, demokratycznej szkoły
odpowiadającej na wyzwania XXI wieku.
Sprawdź

List Prezydenta m.st. Warszawy do Rodziców i Rad Rodziców
Sprawdź

List Prezydenta m.st. Warszawy do Dyrektorów i Nauczycieli szkół i placówek oświatowych
Sprawdź

#warszawaszczepi – szczepienia w szkołach
Zgodnie z zapowiedzią Ministerstwa Edukacji i Nauki od
września szczepienia dla dzieci w wieku 12-18 lat będą
mogły być zrealizowane na terenie placówek
oświatowych. Dowiedz się, jak wygląda organizacja
szczepień w szkołach.
Sprawdź

Wnioski o nagrodę Dyrektora Biura Edukacji Urzędu
m.st. Warszawy
15 września 2021 r. mija termin składania wniosków o
nagrodę Dyrektora Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy,
z okazji Dnia Edukacji Narodowej, dla nauczycieli i
dyrektorów szkół i placówek nieprzekazanych
do kompetencji dzielnic.
Sprawdź

Środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2021 r.
W Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy znajdą Państwo pełną treść aktu wykonawczego w
sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej
kwoty dofinansowania opłat w 2021 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach
prowadzonych przez m.st. Warszawę.
Sprawdź
Więcej informacji

Koronawirus
Dowiedz się o działaniach Warszawy i sprawdź najnowsze informacje dotyczące funkcjonowania
miasta w czasie epidemii.
•

Warszawa19115

•

Warszawskie wytyczne edukacyjne w czasie pandemii

•

Zasady bezpieczeństwa w szkołach i placówkach

Przypominamy, że w Warszawie działa Psychologiczne Centrum Wsparcia dla Rodziców i Uczniów
(PCW), którego zadaniem jest pomoc w radzeniu sobie z nowymi wyzwaniami związanymi z
pandemią. W poradniach dyżurują specjaliści wspierający uczniów i ich rodziców.
Więcej informacji

Doskonalenie umiejętności
Wydarzenia stacjonarne
Vademecum dyrektora na starcie | 9-18.09
WCIES zaprasza dyrektorów i wicedyrektorów o stażu pełnienia funkcji kierowniczej 0 – 3 lata na kurs
doskonalący, którego celem jest aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego i prawa
w oświacie, doskonalenie umiejętności kierowania ludźmi oraz zarządzania placówką oświatową.
Sprawdź

„Zdolności i twórczość. Nowe perspektywy badawcze
i rozwojowe” | 16-17.09
Instytut Pedagogiki oraz Zakład Metodologii i Pedagogiki
Twórczości Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii
Grzegorzewskiej zaprasza na międzynarodową konferencję,
gromadzącą ekspertów zajmujących się problematyką
zdolności i twórczości w ujęciach teoretycznych i
praktycznych.
Sprawdź
Więcej informacji

Wydarzenia online
Wybory. Prawo / przywilej / obowiązek | 31.08
Entropia Słowa zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu “Prawo i jego odmiana przez różne przypadki”.
Gościem odcinka będzie Wojciech Hermeliński – sędzia Trybunału Konstytucyjnego oraz Przewodniczący
Państwowej Komisji Wyborczej.
Sprawdź

Szkolny Office 365 w nowych czasach | 7.09
Jak wykorzystać możliwości Office 365 w codziennej pracy (nie tylko zdalnej)? O tym opowiedzą
eksperci Szkoły w Chmurze podczas darmowego webinaru.
Sprawdź

15. Międzynarodowa Konferencja: Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie | 20-24.09
Podczas konferencji poruszona zostanie kwestia zagrożeń związanych z poruszaniem się po Internecie oraz
minimalizowania ryzyka wystąpienia trwałych negatywnych konsekwencji życia w podłączeniu do sieci całą
dobę. Uczestnicy spotkania będą mogli również wziąć udział w debacie panelowej dotyczącej wpływu
pandemii COVID-19 na kształt relacji online młodzieży oraz wysłuchać wykładu na temat agresji
elektronicznej i cyberprzemocy.
Sprawdź
Więcej informacji

Przyszłość jest dziś
Rusza czwarta edycja edCAMP | 3.09
3 września 2021 r. rozpocznie się czwarty edCAMP – cykl spotkań i warsztatów dla zespołów rozwijających
pomysły z dziedziny nowoczesnych rozwiązań edukacyjnych. W programie znalazły się dwudniowe
warsztaty oraz indywidualne sesje z ekspertami EduLAB. Chęć udziału w wydarzeniu można zgłaszać do
31.08.
Sprawdź

Jak technologia może zmienić szkołę? Konkurs na esej
dla edukatorów | do 9.09
Aby wziąć udział w konkursie, należy napisać esej lub
nakręcić video o tym, jak Twoim zdaniem technologia
może zmienić szkołę. Najlepsza praca zostanie
opublikowana w tegorocznym raporcie, a szkoła, z której
wywodzi się zwycięzca otrzyma Laboratorium
Edukacyjne SkriLab Basic.
Sprawdź

Letnia Szkoła Prototypowania – bezpłatne warsztaty dla nauczycieli | 20-24.09
Centrum Nauki Kopernik zaprasza pedagogów na warsztaty tworzenia pomocy naukowych - szkolnych
eksponatów, urządzeń pomiarowych, zestawów do przeprowadzania doświadczeń oraz scenariuszy zajęć i
pomocy dydaktycznych, zachęcających do eksperymentowania.
Sprawdź

Projekty i inicjatywy
Konkursy
Zagłosuj na najlepszą inicjatywę dla dzieci w Warszawie
Mnóstwo fantastycznych inicjatyw otrzymało w tym roku
nominację do nagrody Słoneczniki 2021 w Warszawie. Do
31.08 można głosować na wybrany projekt z kategorii: język,
logika, sztuki wizualne, muzyka, ruch, przyroda.
Sprawdź

Wymyśl nazwę i wygraj udział w programie edukacyjnym
Zadanie konkursowe polega na wymyśleniu nazwy dla 12tygodniowego programu Fundacji EduMind,
przygotowującego do włączania elementów uważności do
pracy z dziećmi. Autor zwycięskiej propozycji zostanie
nagrodzony biletem wstępu na I Edycję wydarzenia.
Sprawdź

Trwają zgłoszenia do Nagrody „Za naprawianie świata” przyznawanej nauczycielom z całej Polski
Uczą otwartości, szacunku i równego traktowania innych. Prowadzą projekty, które angażują młodzież w
aktywności z tego zakresu. Ze swoimi działaniami wychodzą poza szkołę do lokalnej społeczności - tak
działają nauczycielki i nauczyciele, których co roku wyróżnia się Nagrodą im. I. Sendlerowej „Za naprawianie
świata”. Ruszył nabór zgłoszeń do kolejnej jej edycji, który potrwa do 15 września 2021 r.
Sprawdź
Więcej informacji

Programy edukacyjne
Trwa nabór na stypendia artystyczne m.st. Warszawy
Warszawa – jak co roku – oferuje wsparcie finansowe
stołecznym twórcom. Stolica prowadzi nabór do programu
stypendiów artystycznych na 2022 rok. Zgłoszenia będą
przyjmowane do końca września br.
Sprawdź

Stypendia m.st. Warszawy SAPERE AUSO na rok szkolny
2021/2022
Do 31.08 trwa nabór wniosków w ramach czternastej edycji
SAPERE AUSO - projektu stypendialnego m.st. Warszawy,
adresowanego do najzdolniejszych uczniów uczęszczających
do publicznych i niepublicznych szkół ponadpodstawowych
na terenie m.st. Warszawy.
Sprawdź

„LEM” - wystawa i bezpłatne materiały edukacyjne
W związku z obchodami setnej rocznicy urodzin Stanisława Lema, Narodowe Centrum Kultury przygotowało
szereg inicjatyw edukacyjnych, promujących dzieła Mistrza – między innymi wystawę planszową pt.: „LEM”
oraz katalog materiałów edukacyjnych, dotykających wielkich lemowskich tematów: robotów i robotyki,
kosmosu, kosmitów i w końcu biografii samego pisarza.
Sprawdź

Jak młoda Warszawa? Startują konsultacje polityki młodzieżowej
Konsultacje zaplanowane zostały w ramach strategii rozwoju miasta #Warszawa2030. Ich zadaniem jest
zebranie opinii, uwag, wniosków między innymi w sprawach związanych z edukacją, kulturą, sportem,
polityką społeczną i mieszkaniową, a także ekologią, zdrowiem czy przyjaznym transportem. Efektem
finalnym będzie dokument, uwzględniający głos warszawiaków i warszawianek, wskazujący na cele polityki
miasta na rzecz młodzieży.
Sprawdź
Więcej informacji

Eko inicjatywy
Ekologiczna szkoła – zgłoś swoją szkołę do programu
Program skierowany jest do nauczycieli i nauczycielek przedmiotów przyrodniczych oraz osób
odpowiedzialnych za wychowanie w szkołach podstawowych, w klasach IV-VIII oraz w szkołach
ponadpodstawowych, którzy chcą dowiedzieć się, jak w praktyczny sposób wzmacniać wiedzę na temat
środowiska naturalnego uczniów i uczennic i ich proekologiczne postawy.
Sprawdź

W koronach miasta – wyjątkowe spacery dendrologiczne
po warszawskich parkach
Podczas spacerów miejscy ogrodnicy i dendrolodzy z
Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego opowiedzą
mieszkańcom o współtworzonej przez drzewa architekturze
parków oraz o ich roli w miejskim ekosystemie. Pierwsze
spotkanie już 29 sierpnia.
Sprawdź

Rusza warszawska kampania antykopciuchowa
Jeszcze do końca przyszłego roku mieszkańcy stolicy mogą zlikwidować przestarzałe piece przy wsparciu
finansowym m.st. Warszawy. W tym roku dotacja ze strony miasta może wynieść nawet 90 proc. Właśnie
rusza miejska kampania zachęcająca warszawiaków do wymiany „kopciuchów” na bardziej ekologiczne
źródło ciepła.
Sprawdź

Warszawska mapa akustyczna – dlaczego to ważne?
Zanieczyszczenie środowiska hałasem staje się coraz większym problemem. Szacuje się, że blisko 1/10
mieszkańców Warszawy może być narażona na nadmierny hałas. By móc reagować, miasto potrzebuje
aktualnej mapy akustycznej stolicy, dlatego władze Warszawy rozpisały właśnie przetarg na sporządzenie
nowej wersji dokumentu.
Sprawdź
Więcej informacji

Dzieje się w Warszawie
Szczepienia pod PKiN przez cały tydzień
Od środy, 18 sierpnia miejski punkt szczepień pod Pałacem Kultury i Nauki będzie działał od poniedziałku do
niedzieli w godzinach 8-20. Na miejscu wykonywane są szczepienia jednodawkowym preparatem
Johnson&Johnson oraz Pfizerem. Dodatkowo w punkcie można wykonywać odpłatne testy na obecność
koronawirusa.
Sprawdź

Warszawski Transport Publiczny po wakacjach
Zbliża się koniec wakacji co oznacza zmiany w
Warszawskim Transporcie Publicznym. Pierwsze z
nich zostaną wprowadzone od 1 września. Będzie
m.in. nowa linia autobusowa, nowe rozkłady i pętla.
Sprawdź

Kulturalna i plenerowa Warszawa
W letnie miesiące w Warszawie nie można się nudzić. Koncerty plenerowe, pokazy filmowe, spektakle
teatralne, spotkania literackie, instalacje artystyczne, wystawy, spacery tematyczne – warszawska kultura
w wakacje oferuje mieszkańcom i turystom wiele atrakcji.
Sprawdź

Nowa odsłona placu zabaw w zabytkowym parku im. Stefana Żeromskiego
Jeszcze w tym roku Zarząd Zieleni m.st. Warszawy planuje przebudowę placu zabaw w parku im. Stefana
Żeromskiego. W tym popularnym miejscu rekreacji w samym sercu Żoliborza pojawi się więcej urządzeń dla
dzieci w różnym wieku, więcej naturalnych materiałów o stonowanych kolorach i nowa roślinność. Trwa
przetarg na wyłonienie wykonawcy prac budowlanych.
Sprawdź

Kolejna piękna, nowoczesna szkoła
Warszawa inwestuje w edukację i buduje kolejne nowe szkoły i przedszkola. Do użytku za kadencji
prezydenta Rafała Trzaskowskiego oddano już 17 przedszkoli i 9 szkół (osiem podstawówek i jedną szkołę
zawodową). Końca dobiega właśnie budowa placówki u zbiegu ul. Fieldorfa i Nowaka-Jeziorańskiego.
Sprawdź
Więcej informacji

EDUWARSZAWA
Aktualności
Nowa odsłona SharePoint Eduwarszawa!
W ciągu ostatnich kilku miesięcy Portal Eduwarszawa był sukcesywnie rozbudowywany. Dziś jest cennym
źródłem aktualizowanych na bieżąco informacji dotyczących doskonalenia umiejętności (szkoleń,
webinarów, konferencji), ciekawych inicjatyw edukacyjnych czy ważnych zmian w funkcjonowaniu Office
365. Na Portalu znalazło się także miejsce na repozytorium materiałów szkoleniowych oraz bogatą
bibliotekę pomocy dydaktycznych.
Sprawdź

Zapisywanie i wygasanie nagrań ze spotkań w Teams
Od września nagrania ze spotkań zapisywane będą w Sharepoint kanału lub OneDrive inicjatora nagrania.
Jeśli ich właściciel nie ustawi krótszego lub dłuższego okresu, po 90 dniach będą one usuwane.
Sprawdź

Supermoc książek. Poradnik upowszechniania czytania
Przyszłość Polski może zależeć od tego, na ile uda się nam wspólnie podnieść poziom czytelnictwa w
kraju. Aby tak się stało, musimy pracować razem! „Supermoc książek. Poradnik upowszechniania czytania”publikacja przygotowana przez Fundację Powszechnego Czytania - to próba zdefiniowania sposobów,
w jaki możemy zachęcać Polaków do częstszego sięgania po książkę.
Sprawdź
Więcej informacji

Pomoc techniczna eduwarszawa
W celu odzyskania hasła i dostępu do konta prosimy zgłaszać się do szkolnych administratorów
haseł. Awaryjnie – każdy dyrektor szkoły jest administratorem haseł swojej szkoły.
Do 10 września zostanie opublikowana aplikacja, w której administrator szkolny będzie mógł
samodzielnie zakładać i usuwać konta. Do czasu założenia konta w Eduwarszawie należy korzystać
z konta gościa.
Nadal obowiązuje zasada, że 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
Zoo w San Diego
Co jedzą na śniadanie niedźwiedzie polarne? Jak koale spędzają
popołudnie? Czy panda wielka ucina sobie poobiednie
drzemki? Tego i wielu innych rzeczy możecie dowiedzieć się
Państwo dzięki kamerom, które ZOO w San Diego umieściło
w klatkach wybranych zwierząt. Transmisja odbywa się całą
dobę, w czasie rzeczywistym.
Sprawdź

Odkrywaj kosmos z NASA
Amerykańska Agencja Kosmiczna udostępniła na swojej stronie szereg pomocy edukacyjnych,
przybliżających tematykę kosmosu. Wśród materiałów znalazły się między innymi scenariusze lekcji oraz
filmy i zdjęcia do wykorzystania podczas zajęć lekcyjnych.
Sprawdź

Artur Małek x TED
Jakie znaczenie dla dalszego przebiegu dnia ma rozpoczynanie go ze smartfonem w ręku? Czy istnieją
alternatywne sposoby na pobudkę? W swoim krótkim wystąpieniu, Artur Małek, Head of Insights
w FINANTEQ Insights (instytucji zajmującej się między innymi analizą aplikacji mobilnych) odpowiada na
pytanie, czy telefon komórkowy powinien nas budzić każdego ranka.
Sprawdź

Wasze edu historie
SP185 - działania biblioteki połączonej z Fundacją Zaczytani
Fundacja Zaczytani od 2013 roku promuje czytelnictwo i edukację społeczną poprzez prowadzenie Wielkiej
Zbiórki Książek i otwieranie bibliotek na oddziałach szpitalnych. Od dwóch lat wolontariusze Fundacji
codziennie pojawiają się w szpitalach, czytają dzieciom książki i prowadzą bajkoterapię. Aby podziękować
mieszkańcom, którzy przekazują swoje książki w czasie Wielkiej Zbiórki Książek Fundacja Zaczytani.org
ustawia w przestrzeni miejskiej wyjątkowe meble – ławki w kształcie otwartych książek. Każda ławka jest
niepowtarzalna, zaprojektowana przez artystę. Część ławek na swoich ambasadorów: znanych aktorów,
ludzi kultury i sztuki.
W roku szkolnym 2020/2021 udało się zebrać ponad 300 książek, a w poprzednim - ponad 500.
Sprawdź

Chciałbyś podzielić się z nami ciekawą edu inicjatywą? Znasz edu miejsca w sieci, które warto polecić?
Napisz do nas! redakcja.BE@um.warszawa.pl

Wszystkie archiwalne numery Warszawskich Wieści Oświatowych znajdziesz tutaj.

