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WARSZAWSKIE WIEŚCI OŚWIATOWE
Szanowni Państwo,
przedstawiamy kolejny numer Warszawskich Wieści Oświatowych – nowego newslettera Biura Edukacji
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
•
•
•

Fisz Emade Tworzywo - Za mało czasu
Kwiat Jabłoni - Dziś późno pójdę spać
Heart - Stairway to Heaven Led Zeppelin - Kennedy
Center Honors

Możecie razem z nami tworzyć listę przebojów!
Na Wasze propozycje czekamy pod adresem:
redakcja.BE@um.warszawa.pl

Oświatowe espresso
ZNP odrzuca propozycje MEiN: Mamy dość arogancji i braku szacunku dla zawodu nauczyciela
Związek Nauczycielstwa Polskiego w pełni odrzuca propozycje zmian w ustawie Karta Nauczyciela, które
zostały przedstawione przez kierownictwo Ministerstwa Edukacji i Nauki podczas spotkania członków
Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty 21 września br. – poinformował prezes ZNP
Sławomir Broniarz na konferencji prasowej 27 września 2021 r.
Sprawdź

Warszawa włącza się w akcję społeczną „Wolna Szkoła”
Już we wrześniu edukacją w Polsce mogą wstrząsnąć zmiany szykowane przez Ministerstwo Edukacji i
Nauki. Nowe przepisy w prawie oświatowym doprowadzą przede wszystkim do centralizacji systemu
szkolnictwa, a decydujący wpływ na funkcjonowanie szkół będą miały kuratoria oświaty. Organizatorem
kampanii informującej o negatywnych skutkach zmian jest grupa kilkudziesięciu organizacji i
grup obywatelskich, zrzeszonych w Sieci Organizacji Społecznych SOS dla edukacji.
Sprawdź

Informator „Nauczyciel na starcie w warszawskiej szkole”
W publikacji zawarte zostały podstawowe informacje
związane z funkcjonowaniem warszawskiej oświaty. Mamy
nadzieję, że Informator pomoże Państwu odnaleźć się w
rzeczywistości szkolnej, wskaże możliwości i zainspiruje do
działań.
Sprawdź

XII gala wręczenia Certyfikatów WARS i SAWA i
Honorowych Wyróżnień „Szkoła z pomysłem” Prezydenta
m.st. Warszawy
Oba projekty realizowane są już od ponad dekady w ramach
Warszawskiego Systemu Wspierania Uzdolnionych. Listę
wyróżnionych szkół oraz fotorelację z wydarzenia znajdą
Państwo pod poniższym linkiem.
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
Kodowanie na dywanie | 2.10
Celem szkolenia jest poszerzenie kompetencji nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w zakresie
wykorzystania maty do kodowania. Uczestnicy szkolenia wzbogacą swój warsztat pracy o zasób ćwiczeń
i zabaw z kodowaniem offline, zostaną także zapoznani z propozycjami zabaw dla dzieci rozwijających
logiczne, algorytmiczne myślenie z wykorzystaniem łatwo dostępnych materiałów.
Sprawdź

Rodzic 3.0. Prywatność w sieci | 5.10
Szkolenie skierowane jest do rodziców, przedstawicieli rad rodziców oraz nauczycieli, którzy chcą poszerzyć
swoją wiedzę na temat ochrony prywatności własnej i cudzej, reputacji online, niebezpiecznych kontaktów,
sekstingu i innych zagrożeń związanych z brakiem dbałości o własną prywatność.
Sprawdź

Konferencja „Wspólnoty, kariera, migracje – artystki w ostatnich dekadach XIX wieku” | 8-9.10
Punktem wyjścia dla dyskusji będzie temat migracji artystek, świadomie budujących swoją pozycję w
świecie sztuki, co nadawało ich karierom międzynarodowy charakter. Przedmiotem analiz będą losy
artystek współczesnych Annie Bilińskiej. Zaakcentujemy przede wszystkim znaczenie współpracy i przyjaźni
między nimi oraz specyfikę środowisk i wspólnot, w których tworzyły i rozwijały karierę.
Sprawdź

XII konferencja Interakcja - Integracja „Komunikuj, nie panikuj!” | 23-24.11
Konferencja, organizowana przez Centrum Nauki Kopernik, jest corocznym spotkaniem instytucji, których
celem jest budowanie kreatywnego, innowacyjnego, zaangażowanego społeczeństwa, zainteresowanego
nauką i nowymi technologiami. Uczestnicy działają przede wszystkim na polu edukacji nieformalnej,
wybierając różnorodne metody pracy. Tegoroczna edycja nosi nazwę „Komunikuj, nie panikuj!”, a jej temat
przewodni to „Odpowiedzialność komunikatorów nauki wobec społecznych wyzwań przyszłości”.
Sprawdź

Akademia Młodego Nauczyciela – jak radzić sobie z trudnymi
sytuacjami w szkole? | 8-9.10
WCIES zaprasza nauczycieli szkół, pedagogów i psychologów
o stażu pracy do 5 lat na szkolenie, podczas którego zapoznają się
z praktycznymi sposobami radzenia sobie z wybranymi trudnymi
sytuacjami, mogącymi wystąpić w szkole oraz rozwiną
swoje kompetencje psychologiczno–pedagogiczne.
Sprawdź
Więcej informacji

Wydarzenia online
WspieraMY relacje – bezpłatne szkolenia dla szkół i rodziców
W ramach projektu przygotowane zostały trzy 60-minutowe szkolenia w formie nagrań wideo. Są one
cennym źródłem informacji o tym, jak budować relacje z uczniem, jak zadbać o jego poczucie
bezpieczeństwa czy jak zadbać o siebie i dziecko po długim czasie społecznej izolacji.
Sprawdź

#AkcjaInnowacja - sieć nauczycieli innowatorów | 1.10.2021 – 27.05.2022
WCIES zaprasza nauczycieli na szkolenie, którego celem jest poszerzenie wiedzy na temat planowania,
wdrażania i ewaluacji innowacji oraz rozwijanie kompetencji nauczycieli dotyczących pisania własnej
innowacji.
Sprawdź

Efektywna komunikacja z uczniem: jak mówić, by budować relację oraz motywować uczniów do
nauki? | 7.10
Podczas spotkania dr Ewa Jarczewska-Gerc zdefiniuje, na czym polega proces komunikacji efektywnej i
nieefektywnej oraz wskaże typowe bariery komunikacyjne. Opowie także, czym dialog motywacyjny na
pewno nie jest oraz wyjaśni dlaczego nie polega to na „kumpelskich” relacjach.
Sprawdź

Zrób reklamę swojej szkole – webinar | 14.10
Webinar przygotuje Państwa do stworzenia filmów o szkole czy placówce edukacyjnej, wyposaży
w umiejętności niezbędne w kształceniu uczniów w zakresie produkcji filmów reklamowych oraz
wykorzystania technik video i technik perswazyjnych.
Sprawdź

Efektywne nauczanie i uczenie się - badania naukowe a praktyka | od 16.10
Podczas szkolenia zdobędziecie Państwo wiedzę na temat efektywnych technik nauczania opierających się
o wyniki badań naukowych z zakresu psychologii poznawczej, neurobiologii, a także badań metod
stosowanych przez najbardziej efektywnych nauczycieli.
Sprawdź

Edukacja to komunikacja. III edycja Ogólnopolskiej Konferencji Oświaty i Samorządu Online | 27-28.10
Podczas konferencji przedstawione zostaną najbardziej aktualne informacje na temat zarządzania placówką
edukacyjną oraz rozwiązania technologiczne ułatwiające interakcję z uczniem w pracy zdalnej. Celem
wydarzenia jest doskonalenie zawodowe, zajęcie stanowisk w kwestii prawa oświatowego oraz integracja
kadry.
Sprawdź
Więcej informacji

Przyszłość jest dziś
Europejskie Spotkanie Młodzieży EYE2021
Masz od 16 do 30 lat i chcesz kształtować przyszłość Europy? Weź udział w Europejskim Spotkaniu
Młodzieży EYE2021. Wejdź na platformę online z dowolnego urządzenia lub pobierz dedykowaną aplikację i
wybierz, w jakich wydarzeniach chcesz wziąć udział. Czekają na Ciebie debaty panelowe, warsztaty, występy
artystyczne oraz spotkania z ekspertami, aktywistami, influencerami i decydentami.
Sprawdź

2. edycja Konkursu Edukacja Jutra | do 4.10
PFT Fundacja zaprasza edukatorów oraz
nauczycieli do nadsyłania scenariuszy swoich
autorskich lekcji ze wszystkich przedmiotów
szkolnych. W tej edycji zachęcamy do zgłaszania
pomysłów na lekcje inspirowane twórczością
Stanisława Lema. Zwycięzcy otrzymają nagrody
finansowe oraz rzeczowe.
Sprawdź

Projekty i inicjatywy
Konkursy
Dziesięć niezwykłych kobiet z szansą na tytuł
Warszawianki Roku 2021 | do 22.10
Warszawianka Roku to plebiscyt honorujący kobiety,
które swoją działalnością społeczną lub zawodową
w sposób szczególny przyczyniły się do rozwoju
i promowania Warszawy. Do 22.10 każdy może oddać głos
na swoją faworytkę.
Sprawdź

XXX Międzynarodowy Festiwal Sztuki Pięknej Color Art
– konkurs plastyczny dla dzieci | do 24.10
Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu pracy
plastycznej, inspirowanej treścią jednej z legend
napisanych przez goleniowskie dzieci. Na podstawie
zwycięskich rysunków stworzone zostaną murale i rzeźby.
Sprawdź

VI Festiwal Twórczości Zbigniewa Herberta | do 29.10
W ramach festiwalu dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych i ponadpodstawowych z województwa
mazowieckiego organizowane są trzy konkursy: recytatorski, na pracę plastyczną oraz pracę fotograficzną.
Sprawdź

Konkurs na projekt muralu | do 31.10
W związku z tegorocznymi obchodami Roku Lema, Fundacja PFR wyszła z inicjatywą wspierania młodych
artystów, w tym twórców sztuki ulicznej, którzy w ramach Konkursu stworzą projekt muralu inspirowanego
dowolnym cytatem, podchodzącym z dzieła Stanisława Lema.
Sprawdź
Więcej informacji

Programy edukacyjne
Erasmus+. Nabór na projekty krótkoterminowe w dziedzinie
edukacji szkolnej | do 5.10
Projekty krótkoterminowe to doskonała okazja na
przygotowanie kadry i uczniów do udziału w większych
inicjatywach. To także szansa na podniesienie kompetencji
językowych, metodycznych, czy nawiązanie kontaktów do
kolejnych projektów.
Sprawdź

Miasto tworzą obywatele – projekt edukacyjny Muzeum
Warszawy
Program stworzony został po to, by coraz więcej mieszkańców
i mieszkanek Warszawy zyskało wiedzę o wpływie
na współtworzenie miasta. W jego ramach organizowane są
przede wszystkim lekcje dla szkół oraz warsztaty dla
samorządów szkolnych – wszystkie za symboliczną złotówkę.
Sprawdź

Flex Program
Program FLEX to wymiana młodzieżowa, w pełni finansowana przez Departament Stanu USA. Aktualna
rekrutacja umożliwia polskim uczniom naukę w amerykańskiej szkole średniej w roku szkolnym 2022/23.
Aplikować mogą uczniowie pierwszych, drugich i trzecich klas liceum/technikum. Finaliści będą goszczeni
przez amerykańskie rodziny, dzięki czemu lepiej poznają kulturę tego kraju.
Sprawdź

Solve for Tomorrow | do 31.10
Ruszyła rekrutacja do pilotażowej edycji nowego ogólnopolskiego programu edukacyjnego Solve for
Tomorrow, którego celem jest rozwijanie kompetencji przyszłości i budowanie poczucia sprawczości
w pokoleniu nastolatków i młodych dorosłych. Uczestnicy programu będą realizowali grupowe projekty
w ramach jednego z trzech wybranych wyzwań: bezpieczeństwo, zdrowie, a także klimat.
Sprawdź
Więcej informacji

Eko inicjatywy
Lekcje o klimacie i powietrzu
W celu wsparcia nauczycieli i nauczycielek Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej m.st. Warszawy
przygotowało pakiety edukacyjne dotyczące zanieczyszczenia powietrza oraz zmiany klimatu. Materiały
zostały opracowane w taki sposób, żeby można było z ich pomocą przeprowadzić zajęcia niezależnie od
specjalizacji nauczyciela.
Sprawdź

Włącz się do akcji „Warszawskie Święto Drzewa – Milion
drzew dla Warszawy”
Tegoroczna, piąta edycja akcji przebiega pod hasłem
„Warszawskie Święto Drzewa – dla przyrody!”. Przedszkola, szkoły
i placówki wychowawcze, które zgłoszą się do akcji otrzymają
nieodpłatnie sadzonki drzew oraz szereg materiałów
edukacyjnych.
Sprawdź
Więcej informacji

Dzieje się w Warszawie
„Niepokój Nauczycielski” One Woman Show Agnieszki Makowskiej | 12.10, 13.10, 14.10
Z okazji Dnia Nauczyciela zapraszamy wszystkie zmęczone i wypalone nauczycielki, a także zatroskanych
i wykazujących się poczuciem humoru nauczycieli do Teatru Rampa na stand-up antypedagogiczny
w wykonaniu Agnieszki Makowskiej.
Sprawdź

„Żeby nie było śladów” – pokaz edukacyjny filmu
Zapraszamy dyrektorów szkół, nauczycieli,
wychowawców młodzieży, animatorów kultury,
pedagogów szkolnych na edukacyjny pokaz
specjalny filmu „Żeby nie było śladów” w reż. Jana
P. Matuszyńskiego. Wydarzenie odbędzie się 7.10
o godz. 15:30 w Kinotece.
Sprawdź

Ambitne kino domowe
Trwa druga odsłona 18. Millennium Docs Against Gravity – festiwalowe prezentacje najciekawszych filmów
dokumentalnych z całego świata odbywają się teraz online. Gorąco polecamy.
Sprawdź

Oprowadzanie po Szkole Podstawowej nr 174 | 9.10
Zapraszamy na kolejny spacer, organizowany w ramach 13. edycji festiwalu WARSZAWA W BUDOWIE. Tym
razem będą mogli Państwo zwiedzić budynek Szkoły Podstawowej nr 174, który został nominowany do
Nagrody Architektonicznej Prezydenta m.st. Warszawy i jest wymieniony jako projekt modelowy
w stołecznych standardach architektonicznych dla szkół.
Sprawdź

Tydzień Warszawskich Kin Studyjnych po raz pierwszy | 1-7.10
Pierwsza edycja Tygodnia Warszawskich Kin Studyjnych to szereg ciekawych wydarzeń: seanse
przedpremierowe najnowszych filmów renomowanych twórców światowego kina, wykłady, wystawy,
spotkania, dyskusje, wycieczki. To także pokazy archiwalnych, czarno-białych materiałów, kronik filmowych i
klasyki polskiego kina... Do udziału zapraszamy nie tylko stałych bywalców kin studyjnych, zachęcamy
wszystkich, którzy kochają kino, Warszawę i miejsca, które wpisują się w filmowe tradycje stolicy.
Sprawdź

Kultura bez barier | do 10.10
„Możesz być blisko” – to hasło tegorocznego Festiwalu Kultury Bez Barier, wydarzenia, które od lat wspiera
Miasto Stołeczne Warszawa. Tegoroczny FKBB rusza 30 września i potrwa do 10 października, w formule
hybrydowej. Znamy już szczegółowy program festiwalu.
Sprawdź
Więcej informacji

EDUWARSZAWA
Aktualności
Aplikacja do zarządzania Eduwarszawą
Aplikacja jest dostępna dla zalogowanych w Eduwarszawie dyrektorów i administratorów szkolnych pod
adresem https://nowaaplikacjaposredniczaca.azurewebsites.net. Na Portalu Eduwarszawa znajdą Państwo
zakładkę, w której na bieżąco publikowane są materiały – filmy instruktażowe oraz poradniki –
ułatwiające poruszanie się po aplikacji.
Sprawdź

Poprawki w Aplikacji do zarządzania Eduwarszawą
Naniesione zostały poprawki dotyczące pojawiania się imion oraz nazwisk dzieci uczęszczających do
oddziałów przedszkolnych w danej szkole wśród nauczycieli pobieranych z e-dziennika Librusa. Ten błąd nie
powinien już występować.
Sprawdź

Jak poradzić sobie z problemem braku dostępu?
Po otrzymaniu kilku zgłoszeń dotyczących braku dostępu zasobów Eduwarszawy, na SharePoint
Eduwarszawa udostępnialiśmy instrukcję, która pozwoli poradzić sobie z tym problemem.
Sprawdź

Błąd w synchronizacji danych
W szkolnych e-dziennikach często znajdują się konta techniczne, tj. administrator, sekretariat, wakat.
Podczas próby importu oraz synchronizacji tych danych z e-dziennika w Aplikacji administrator szkolny
napotka błąd. Aby uniknąć tego problemu należy odrzucić wszystkie konta techniczne, pozostawiając
imienne konta pracowników. W Eduwarszawa.pl tworzymy tylko konta imienne użytkowników.
Sprawdź
Więcej informacji

Aplikacja do zarządzania Eduwarszawą
• Od 10 września 2021 dyrektorzy i lokalni administratorzy mogą za pośrednictwem aplikacji dodawać
konta uczniów i pracowników, pobierać i synchronizować dane z e-dziennika (w tym listy uczniów
i grup zajęciowych) oraz usuwać przypisania kont byłych uczniów i pracowników do Waszych
jednostek.
• W związku ze zwiększoną aktywnością użytkowników aplikacji, procedura tworzenia nowego
użytkownika może potrwać do 48. godzin, a nowego zespołu – do tygodnia.
Pomoc techniczna Eduwarszawa
•

Indywidualną pomoc oferuje zespół Eduwarszawy. Zgłoszenia przyjmowane są na kanale 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 aw 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
Historia rzeźby w pigułce
Cykl skład się z dziesięciu filmów, na których Rita Twardziak – historyczka sztuki, nauczycielka i wieloletnia
edukatorka Muzeum Narodowego w Warszawie, opowiada o historii wybranych rzeźb - Wenus z
Willendorfu, Dawida czy Apollo i Dafne.
Sprawdź

Zbiory Filmoteki Szkolnej
Na swojej platformie Filmoteka Szkolna umieściła szereg
ogólnodostępnych, darmowych pomocy dydaktycznych,
związanych z kinematografią. Wśród materiałów znalazły się
scenariusze lekcji inspirowane kultowymi filmami czy artykuły
filmoznawcze.
Sprawdź

Krótka historia jednego zdjęcia
Jan Kobuszewski i Hania Zembrzuska na wakacjach nad Morzem Czarnym. Margaret Hamilton obok
tomów zawierających wydrukowany kod nawigacyjny napisany przez nią i jej zespół dla misji Apollo 11. Anna
i Jarosław Iwaszkiewicz w przedsionku swojego domu. Jakie niezwykłe historie kryją się za tymi
(nie)zwykłymi fotografiami? Odkrywają to twórcy fanpage „Krótka historia jednego zdjęcia”.
Sprawdź

Wasze edu historie
Wynalazek warszawskich licealistów może pomóc uratować osoby tonące
Warszawscy licealiści z LXXX LO im. Leopolda Staffa, ul. Wiśniowa 56 otrzymali pierwszą nagrodę
w organizowanym przez Naczelną Organizację Techniczną konkursie "Młody innowator”. Pod kierunkiem
mgr Kazimierza Okraszewskiego, uczniowie klasy II, Patryk Górski i Gabriela Rutkiewicz, stworzyli projekt
i cprototyp wyrzutni rakietowej „LIFE GUN”.
„Osoba ratująca bierze wyrzutnię, naciska spust, kieruje ją w stronę osoby tonącej. Z wyrzutni można
wystrzelić bojkę ratunkową, która otwiera się w wodzie. Bojka jest żółta, neonowa, bardzo dobrze ją
widać. Ma ona około sześćdziesięciu centymetrów. W przyszłości planujemy zastosować do niej liny, co
ułatwi uchwyt. Na razie bojka może być wyrzucona na odległość 20 metrów. Docelowo pracujemy nad tym,
by było to 80-100 metrów” – mówią młodzi autorzy projektu.

Chcesz podzielić się z nami ciekawą edu inicjatywą? Znasz edu miejsca w sieci, które warto polecić?
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Wszystkie archiwalne numery Warszawskich Wieści Oświatowych znajdziesz tutaj.

