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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
•

Stowarzyszenie Umarłych Poetów - scena wejścia na stół

•

Dr Misio – Polacy

•

Męskie Granie Orkiestra 2021 (Daria Zawiałow, Dawid
Podsiadło, Vito Bambino) - I Ciebie też, bardzo

•

Stare Dobre Małżeństwo – Moja cudowna nauczycielka
Możecie razem z nami tworzyć listę przebojów!
Na Wasze propozycje czekamy pod adresem:
redakcja.BE@um.warszawa.pl

Oświatowe espresso
Życzenia Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Sprawdź

Życzenia Dyrektorki Biura Edukacji z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Sprawdź

Zaproszenie na Galę Warszawskiej Nagrody Wychowawczej
Zapraszamy Państwa dyrektorów, nauczycieli i wychowawców do wzięcia udziału w Gali VIII edycji oraz
inauguracji nowej IX edycji Warszawskiej Nagrody Wychowawczej imienia Janusza Korczaka. Wydarzenie
odbędzie się 18.10.2021 r. w godzinach 14.00-15.30 w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.
Sprawdź

Raport „Nastolatki 3:0”
Zachęcamy do lektury raportu, przygotowanego przez Państwowy Instytut Badawczy NASK. Jest on
omówieniem badań, dotyczących zachowania polskich nastolatków w Internecie oraz ich opinii na temat
sieci.
Sprawdź

Współpraca organizacji społecznych i szkół. Raport na temat
wyzwań i korzyści.
„Dzięki współpracy z organizacjami społecznymi szkoły otrzymują
pomoc m.in. w zakresie zdrowia psychicznego uczniów oraz kadry
nauczycielskiej, wprowadzania nowych metod nauczania czy
doskonalenia nauczycieli w korzystaniu z nowych technologii.
Wszyscy kojarzymy przecież zajęcia dodatkowe, pozalekcyjne
wykłady czy warsztaty z gośćmi w czasie lekcji” – m.in. takie
wnioski płyną z raportu Fundacji Pole Dialogu oraz Centrum
Edukacji Obywatelskiej „W stronę współpracy: organizacje
społeczne i szkoły
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
Warsztaty dla nauczycieli towarzyszące konferencji Kosmos w Szkole | 23.10
Uczestnicy warsztatów stworzą swój własny teleskop w 3D i zbudują szkolny odbiornik satelitarny. Będą
także mogli zastanowić się nad tym, skąd wziąć energię i jak przy pomocy rzeczy dostępnych dookoła,
zademonstrować sposoby działania poszczególnych technologii .
Sprawdź

Wsparcie psychologiczne i dobrostan uczniów z doświadczeniem migracji | 23.10
Warsztaty realizowane są w ramach cyklu "Wyzwania wielokulturowej szkoły", w trakcie którego uczestnicy
zapoznają się z najważniejszymi wyzwaniami związanymi z pracą w wielokulturowym środowisku szkolnym
oraz nabywają umiejętności niezbędne do pracy z dziećmi (cudzoziemskimi, polskimi z doświadczeniem
życia w innym kręgu kulturowym) doświadczonymi migracją.
Sprawdź

Zamek Królewski w Warszawie w okresie międzywojennym – przestrzeń państwowa, dyplomatyczna i
rezydencjonalna | 19-20.11
Konferencja organizowana w związku ze zbliżającym się ponownym otwarciem gabinetu Prezydenta
Ignacego Mościckiego, czyli przestrzeni poświęconej funkcjom oficjalnym Zamku Królewskiego w okresie
międzywojennym. Tematyka spotkania będzie dotyczyła zarówno osobistości związanych z Zamkiem, jak
również przemian architektonicznych oraz funkcjonowania służb dyplomatycznych czy instytucji
ułatwiających sprawowanie urzędu Prezydenta RP .
Sprawdź

Przestrzeń jako narzędzie edukacyjne. Warsztaty dla nauczycieli | 26-17.10, 6-7.11
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zaprasza na weekend z architekturą, wypełniony wiedzą i
ćwiczeniami, które w prosty sposób można przenieść na grunt codziennej pracy z dziećmi. Dwudniowe
warsztaty są skierowane do nauczycieli, pracujących z dziećmi w wieku 5-9 lat (dwa terminy do wyboru: 1617 października lub 6-7 listopada).
Sprawdź
Więcej informacji

Wydarzenia online
Cyberbezpieczeństwo - o bezpieczeństwie cyfrowym uczniów i nauczycieli | 18.10
Szkolenie przeznaczono dla nauczycieli posiadających konto na platformie Eduwarszawa.pl. Jego celem jest
doskonalenie umiejętności w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego uczniów i pedagogów w środowisku
Office 365.
Sprawdź

Matematyka na egzaminach zewnętrznych | 19-20.10
Uczestnicy konferencji zyskają wiedzę na temat wykorzystania wyników
egzaminu maturalnego do realizacji podstawy programowej z matematyki
w szkole ponadpodstawowej. Poznają także zasady wdrażania nowej
podstawy programowej z uwzględnieniem informatora maturalnego CKE –
Szkolenie dotyczące matury z matematyki od 2023 roku
Sprawdź

Pakiet MS Office 365 – wsparcie dla dyrektora
w zarządzaniu szkołą | 21.10
WCIES zaprasza dyrektorów szkół posiadających
konto na platformie Eduwarszawa.pl na szkolenie, które
przygotuje ich do organizacji pracy szkoły
z zastosowaniem pakietu MS Office 365.
Sprawdź

Joga w pracy z dzieckiem: Jak zredukować stres
i zwiększyć koncentrację u dziecka? | 28.10
Podczas webinaru doświadczona nauczycielka, Joanna
Kołyszko-Tomasik, opowie, jak za pomocą elementów
jogi wesprzeć podopiecznych w pracy. Pokaże
ćwiczenia oddechowe oraz relaksacyjne, które warto
zastosować w pracy z dziećmi, aby zmniejszyć u nich
stres oraz zwiększyć koncentrację
Sprawdź

"Moc biografii. Jak korzystać z historii osobistych w edukacji?" | 13-20.11
Konferencja skupi się na temacie siły, jaka tkwi w opowieściach biograficznych. Wydarzeniu towarzyszyć
będą premiery filmów edukacyjnych poświęcone wybitnym postaciom związanym z dziedzictwem polskich
Żydów oraz towarzyszących im materiałom do pracy w szkołach. Zarejestrowani uczestnicy otrzymają
certyfikaty i obejrzą spektakl Teatru Łaźnia Nowa „Ginczanka. Przepis na prostotę życia”. Pierwsze 400 osób,
które zarejestruje się na wydarzenie oraz będzie aktywnie uczestniczyć w minimum dwóch warsztatach lub
webinarach, otrzyma katalog „Dziedzictwo Żydów Polskich”.
Sprawdź

Wprowadzenie do skutecznego wykorzystania gier w edukacji | 12.10 – 13.12
WCIES zaprasza nauczycieli gotowych na modyfikację i wzbogacanie własnego warsztatu pracy do udziału
w cyklu warsztatów, mających na celu podniesienie kompetencji z zakresu wykorzystania gier w edukacji.
Cykl stanowią pojedyncze warsztaty, których treści skoncentrowane są wokół określonego obszaru – można
więc uczestniczyć w pojedynczych spotkaniach.
Sprawdź
Więcej informacji

Przyszłość jest dziś
Astro Pi: Misja Laboratorium Kosmiczne
Europejskie Wyzwanie Astro Pi to projekt edukacyjny,
który stwarza okazję do prowadzenia projektu
naukowego w kosmosie, a raczej: na pokładzie
Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS). Zadaniem
zespołu Laboratorium Kosmicznego
będzie zaprojektowanie i zaprogramowanie w języku
Python eksperymentu, który wykorzysta jeden z
dwóch komputerów Astro Pi, umieszczonych na
pokładzie stacji. Chęć udziału w projekcie można
zgłaszać do 29 października.
Sprawdź

Space Tech Kids
Space Tech Kids jest najnowszą inicjatywą stowarzyszenia WroSpace, stanowiącą cykl zajęć dla dzieci i
młodzieży w zakresie technologii kosmicznych, astronomii oraz szeroko pojętych nowych technologii.
Przez cały październik doświadczeni edukatorzy przeprowadzą ponad 40 unikalnych zajęć, w
tym warsztaty z konstruowania, programowania, robotyki, lutowania i budowania układów
elektronicznych.
Sprawdź

Projekty i inicjatywy
Konkursy
Jesienne konkursy przyrodnicze dla przedszkoli i szkół
podstawowych
Jesienne konkursy Zarządu Zieleni m.st. Warszawy to świetna
okazja, by zainteresować dzieci światem przyrody w najbliższym
otoczeniu i pobudzić ich wyobraźnię. Zwycięzcy będą mogli
wziąć udział w edukacyjnych warsztatach przyrodniczych
w Pawilonie Edukacyjnym Kamień, otrzymają również roślinne
upominki.
Sprawdź

"wy:myśl kwalifikację!" | do 15.10
Zadanie konkursowe polega na opisaniu kwalifikacji dla dzieci i
młodzieży oraz zaprojektowaniu znaku graficznego (logo).
Uczestnikiem konkursu może być szkoła lub podmiot
prowadzący działalność edukacyjną.
Sprawdź

V Ogólnopolski Konkurs Kaligraficzny im. Janusza Korzeniowskiego
Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych.
Zadanie konkursowe polega na przepisaniu fragmentu tekstu, wykorzystując do tego pióro maczane, pióro
wieczne, brushpeny bądź pisaki kaligraficzne.
Sprawdź

Morska lekcja dla Błękitnej Planety | do 19.11
Marine Stewardship Council zaprasza wszystkie szkoły podstawowe do udziału w konkursie „Morska lekcja
MSC”. Nauczyciele, którzy przeprowadzą lekcję na podstawie materiałów edukacyjnych MSC i przygotują
wraz z uczniami pracę plastyczną na temat „Jak będzie wyglądało życie w morzach i oceanach za 30 lat?”,
mają szansę na atrakcyjne nagrody: zestaw plansz edukacyjnych MSC do wykorzystania w budynku szkoły,
eko-plecaczki, morskie zeszyty edukacyjne MSC, tatuaże oraz papierowe rybki MSC.
Sprawdź
Więcej informacji

Programy edukacyjne
Szkolny Budżet Obywatelski 2021/22 | do 22.10
W tegorocznej edycji projektu Fundacja Pole Dialogu nawiąże
współpracę z ośmioma szkołami podstawowymi i
ponadpodstawowymi, znajdującymi się w różnych dzielnicach
stolicy, które zamierzają przeprowadzić szkolny budżet
obywatelski. Udział w projekcie pozwala na wykorzystanie
gotowych materiałów dydaktycznych, typu scenariusze spotkań
roboczych i zajęć o budżecie obywatelskim czy prezentacje o
projekcie i idei SBO do pokazania kadrze pedagogicznej.
Sprawdź

Dziewczyny w grze! | do 10.12
To pierwszy w Polsce program stypendialno-mentoringowy dla
kobiet w gamingu, skierowany do uczennic szkół średnich. W
jego ramach uczestniczki wezmą udział w cyklu szkoleń z
zakresu tworzenia gier wideo, otrzymają opiekę ze strony
mentorki bądź mentora (osób należących do zespołu studia CD
PROJEKT RED) oraz wsparcie finansowe przeznaczone na
pokrycie kosztów edukacji i rozwoju.
Sprawdź
Więcej informacji

Eko inicjatywy
Nasza wspólna sprawa, ekologiczna Warszawa
Ruszają zapisy na zajęcia komunikacyjne dla uczniów z klas I-III. Podczas wspólnej zabawy w autobusie
elektrycznym dzieci poznają zasady bezpiecznego podróżowania Warszawskim Transportem Publicznym.
Sprawdź

Program z Pandą
Fundacja WWF zaprasza do dołączenia do drugiej odsłony
przygody edukacyjnej. "Program z Pandą" to propozycja,
zachęcająca dzieci i młodzież do odkrywania świata przyrody
oraz inspirująca do jego ochrony. Dzięki trzem niedźwiedziom –
przewodnikom po trzech niezależnych ścieżkach tematycznych
można zindywidualizować sposób edukacji w zależności od
wieku i zainteresowań uczestników zajęć.
Sprawdź
Więcej informacji

Dzieje się w Warszawie
Koronawirus na celowniku
Program realizowany jest przez Centrum Nauki Kopernik i Polską Akademię Nauk; obejmuje cykl spotkań z
naukowcami. Jego cel to prezentacja rzetelnej wiedzy naukowej dotyczącej pandemii COVID-19, w
szczególności profilaktyki i szczepień.
Sprawdź

Canaletto tkwi w szczegółach. Gra miejska |
19.10
Wydarzenie to możliwość zagrania w
innowacyjnej grze miejskiej przy użyciu tabletów.
Rozgrywka rozpocznie się 19 października o godz.
9:00 i potrwa ok. trzy godziny. Będzie się toczyć w
przestrzeni miejskiej w okolicach Krakowskiego
Przedmieścia. Zabawa przeznaczona jest dla
młodzieży w wieku licealnym (klasy I-II). Z każdej
szkoły do rozgrywki może przystąpić jedna 6osobowa drużyna.
Sprawdź

W Warszawie wszystko gra Chopina
Trwa 18. edycja Konkursu Chopinowskiego. Równocześnie w całym mieście odbywa się wiele wydarzeń
specjalnych związanych z kompozytorem pod hasłem „W Warszawie wszystko gra Chopina”.
14 października odbędzie się nocy koncert w metrze, a 17 października po Warszawie będzie jeździł
chopinowski tramwaj z muzyką na żywo graną przez pianistów
Sprawdź

Nowe dowody osobiste już w listopadzie
Nowe dowody osobiste będą lepiej zabezpieczone, a to za sprawą odcisków palców zamieszczonych w
warstwie elektronicznej dokumentów oraz uwidocznionemu podpisowi posiadacza. Nowy wzór
dokumentu tożsamości zostanie wprowadzony 7 listopada. Warto jednak pamiętać, że dotychczasowych,
ważnych dowodów nie trzeba będzie wymieniać.
Sprawdź

Józef Wilkoń po studiach – wernisaż wystawy dzieł powstałych w latach 50. i 60. XX w. | 21.10
To będzie wieczór wyjątkowych gości i pełen niespodzianek tak dla widzów, jak samego Mistrza. W
programie, oprócz wystawy, znalazła się dyskusja na temat książki „Leopantera. Historia pewnej miłości” czy
koncert Janka Młynarskiego (vokal, bandżola) oraz Anny Bojary (piła).
Sprawdź

Warszawa miastem równości
Równość kobiet i mężczyzn jako prawo realizowane przez samorząd we wszystkich obszarach – to główna
zasada Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym, podpisanej kilka dni temu przez
Prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Dokument zobowiązuje europejskie samorządy do zwalczania
stereotypów czy przeszkód, które mają wpływ na nierówny podział ról między kobietami i mężczyznami w
życiu politycznym, gospodarczym, społecznym lub kulturalnym.
Sprawdź

Elektromobilne miasta: Warszawa świeci przykładem
W rankingu największych polskich miast stolica zwyciężyła w dwóch z czterech kategorii: transporcie
elektrycznym i zbiorowym. Jest też na podium w przypadku transportu rowerowego.
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

Microsoft Teams wprowadza nowy sposób wyszukiwania
W połowie listopada aplikacja Teams zyska nową funkcję – wyszukiwarkę opartą o indywidualne zasoby
użytkownika. Od teraz odnajdywanie określonych wiadomości (czy nawet ich fragmentów), osób lub plików
będzie jeszcze szybsze i łatwiejsze.
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 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
Karty z klimatem
Karty powstały w roku pandemii – czasie, gdy lodowce arktyczne topnieją w zastraszającym tempie, a świat
ulega nieodwracalnym zmianom i jedyną szansą na sprowadzenie go na właściwy tor jest edukacja. Twórcy
kart za punkt wyjścia przyjęli założenie, że istotą edukacji jest myślenie: krytyczne i mądre spojrzenie na
świat, o którego stan i istotę ciągle pytamy .
Sprawdź

Edukacja POI
Materiały edukacyjne PKOl mogą być podstawą do stworzenia
nie tylko ciekawej lekcji w szkole, w ramach edukacji domowej
czy na zajęciach dodatkowych, ale także stanowić uzupełnienie
programu na obozie sportowym, inspiracje do stworzenia
wystawy, konkursu, przedstawienia, animacji, organizacji
zawodów czy być elementem w procesie samokształcenia,
motywacji, rozwoju zainteresowań (ucznia, młodego sportowca).
Sprawdź

Nauka da się lubić!
Uniwersytet Dzieci przygotował cykl mini-wykładów: nagrań wideo, dotyczących ekologii, neurologii czy
astronomii. Wśród tematów, jakie podejmują filmy, znalazł się m.in. język zwierząt, budowa mózgu i sposoby
tropienia fake newsów.
Sprawdź

Wasze edu historie
Ms Excel
Pan Bartłomiej Krowiak jest nauczycielem informatyki w Szkole Podstawowej nr 92. Swoimi autorskimi
scenariuszami lekcji odczarowuje Excela – udowadnia, że to nie tylko „nudny program pełen tabelek”.
„Z racji tego, iż na lekcjach informatyki nie pracuję z podręcznikiem (ponieważ według mnie przedmiot ten
rozwija się tak szybko, że książki takie powinny być co roku wymieniane na nowe, z opisami kolejnych opcji,
rozszerzeń, nowości) to właśnie zazwyczaj samemu przygotowuję zadania dla swoich uczniów i chyba
całkiem fajnie to wychodzi. Niejednokrotnie spotykam się z dodatkowymi tematami, które nie jest jakoś
dobrze znane nauczycielom, a dzieci mają mega frajdę podczas pracy z danym programem, stroną,
środowiskiem, oczywiście tematem przydatnym i wartościowym jeśli chodzi o walory edukacyjne” –
podkreśla Pan Bartłomiej.

Chcesz 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.

