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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
•
•
•
•

Jimmy Page's - Chopin Prelude n.4 - Arms Concert New York
1983
Pablopavo \ Iwanek \ Praczas - Październikowy facet
Czesław Niemen - Piosenka dla zmarłej
Czerwone Gitary - Wspomnienie szkolne

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

Oświatowe espresso
List #Wolnej Szkoły do Rady Pedagogicznej
Sprawdź

Warszawa nagradza nauczycieli
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 121 pracowników miejskich placówek oświatowych otrzymało Nagrodę
Prezydenta m.st. Warszawy. Wyróżnienia przyznano podczas uroczystej gali w Zamku Królewskim.
Sprawdź

Warszawa nagradza uzdolnioną młodzież
116 uczniów i uczennic stołecznych szkół ponadpodstawowych otrzymało stypendia m.st. Warszawy
SAPERE AUSO za wybitne osiągnięcia naukowe, twórcze lub społeczne, odnotowane w roku szkolnym
2020/2021.
Sprawdź

Ekierka w dłoń!
14 października ruszyła kolejna odsłona kampanii akcji
społecznej Wolna Szkoła. Sonia Bohosiewicz, Andrzej
Chyra, Gverilla, Magda Koleśnik, Rafał Masny, Julia Pośnik,
Red Lipstick Monster, Anja Rubik, Maja Ostaszewska,
Krzysztof Zalewski, Julia Zawadzka i inni z czerwoną ekierką
Wolnej Szkoły zaprotestowali przeciw zmianom w prawie
oświatowym.
Sprawdź

Otwarte soboty w poradniach psychologicznopedagogicznych
Zachęcamy do zapoznania się z ofertą poradni
psychologiczno-pedagogicznych m.st. Warszawy. Placówki te,
przeciwdziałając negatywnym skutkom pandemii COVID-19,
oferują wsparcie psychologiczne – konsultacje z psychologami,
psychiatrami czy coachami.
Sprawdź

10 porad Jak rozmawiać o uchodźcach (i wzajemnie się słuchać)?
Nawet, jeśli dzieci i młodzież w pełni nie rozumieją, co dzieje się na granicy polsko-białoruskiej, nie znaczy,
że tego nie przeżywają. Co i jak mówić? Wskazówki znaleźć można w materiałach przygotowanych przez
Centrum Edukacji Obywatelskiej.
Sprawdź

SQUID GAME - serial nie dla dzieci! Rosnąca przemoc wśród najmłodszych
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę apeluje do nauczycieli oraz pedagogów o rozmowę z dziećmi i komunikację
zz odzicami na temat nowego serialu, dostępnego na platformie Netflix. Pomimo, że jest on przeznaczony dla
widzów 16+, z dnia na dzień coraz chętniej oglądają go i dyskutują o nim dzieci w wieku wczesnoszkolnym.
W serialu dzieci mogą zobaczyć zmagania zawodników, w których przegrana oznacza śmierć. W mediach
społecznościowych już pojawiają się challenge (wyzwania), które zachęcają dzieci do ryzykownych i
krzywdzących zachowań - siebie i innych.
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
Spotkanie „O kosmosie przy kawie”- konkurs Moon Camp 2021/22 | 28.10
Polscy uczniowie zaprojektowali w tym roku najlepszą bazę księżycową i wygrali konkurs Moon Camp
Explorers, organizowany przez Biuro Edukacji ESA. Kolejna edycja tego konkurs właśnie się rozpoczęła.
Centrum Nauki Kopernik zaprasza, by porozmawiać o nim przy kawie.
Sprawdź

Czas na sztukę! | wykłady | 2.11 – 21.12
Muzeum Narodowe w Warszawie zaprasza na cykl zajęć dla wszystkich, którzy interesują się malarstwem,
rzeźbą, grafiką i architekturą. Najbliższe spotkanie (2.11) poświęcone będzie nokturnom – mistrzowskim
nocnym pejzażom malowanym m. in. przez Pankiewicza, Chełmońskiego, Gierymskiego, a także... Cypriana
Kamila Norwida.
Sprawdź

Porozumienie bez Przemocy w szkole | szkolenie | 06.11.2021 – 09.01.2022
Akademia Porozumienia bez Przemocy w Edukacji to intensywny cykl warsztatów, mający na celu
wyposażenie uczestników w konkretne narzędzia budowania dialogu oraz wypracowywania rozwiązań typu
wygrany-wygrany (win-win). Osoby biorące udział w szkoleniu zapoznają się z modelem komunikacji,
opracowanym przez Marshalla Rosenberga oraz rozwiną umiejętności empatycznego
reagowania w sytuacjach zawodowych.
Sprawdź

Wydarzenia online
Następca Hubble’a leci w kosmos. Czego nas nauczy? | konferencja | 29-30.10
Odkrywaj z nami tajemnice kosmosu i inspiruj się, by wprowadzać je do swoich zajęć edukacyjnych! Pod
tym hasłem Centrum Nauki Kopernik zaprasza wszystkie osoby zajmujące się edukacją, zainteresowane
tematyką kosmiczną lub szukające wsparcia w rozwoju zainteresowań uczniów i uczennic tą tematyką, na
konferencję online.
Sprawdź

PowerED. Doradztwo zawodowe w wyrównywaniu szans edukacyjnych | konferencja | 5.11
Podczas tegorocznej edycji prelegenci stawiają sobie za cel odpowiedź na pytanie, jak wyrównywać szanse
edukacyjne przy pomocy etycznego modelu doradztwa zawodowego.
Sprawdź

Efektywne nauczanie i uczenie się - badania naukowe a praktyka |
szkolenie | 10.11– 8.12
W trakcie spotkań w sieci omówione zostaną wnioski z
badań empirycznych na temat tego, jak funkcjonuje
mózg i w jaki sposób się uczymy. Omówione zostaną
popularne, ale niepoparte badaniami naukowymi
poglądy dotyczące edukacji. Na bazie dowodów
naukowych, uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób
można poprawić skuteczność nauczania.
Sprawdź

Uczeń wielojęzyczny - jak wspierać jego integrację, rozwój i potencjał językowy | szkolenie | 9.11 – 30.11
Celem zajęć jest przekazanie wiedzy i wzmocnienie umiejętności przydatnych nauczycielom do pracy z
dziećmi, posługujących się różnymi językami – cudzoziemców, dzieci polskich powracających z zagranicy, z
rodzin wielojęzycznych czy z małżeństw mieszanych.
Sprawdź

Środa z Eduwarszawa.pl | 24.11
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń wraz z Biurem Edukacji m.st. Warszawa
zaprasza na cykl comiesięcznych webinariów z udziałem nauczycieli i ekspertów. Kolejne spotkanie już 27.11.
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
29.10
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
Konkurs dla nauczycieli - scenariusz zajęć o elektryczności,
bezpieczeństwie lub odnawialnych źródłach energii
Zadanie konkursowe polega na opracowaniu scenariusza
ciekawych zajęć, możliwych do przeprowadzenia w szkole
stacjonarnie lub online. Termin nadsyłania prac mija 10.12
Sprawdź

V Ogólnopolski konkurs na projekty edukacyjne „Nie wolno
zostawić świata, jakim jest”
Tegoroczna edycja Konkursu będzie przebiegać pod
hasłem „Słowa na receptę”. Projekty powinny nawiązywać do
postaci i idei Janusza Korczaka – sprzymierzeńca dialogu. Chęć
udziału należy zgłosić do 30.11.
Sprawdź

X edycja Nagrody im. Jana Rodowicza „Anody”
Nagroda skierowana jest do społeczników i osób bezinteresownie pomagających innym. Muzeum
Powstania Warszawskiego pragnie ich uhonorować i wskazać jako wzór do naśladowania. Jeśli znają
Państwo ludzi, którzy pomagają i uczą pomagać – zachęcamy do zgłoszenia ich do Nagrody.
Sprawdź
Więcej informacji

Programy edukacyjne
XI edycja Programu Akademia Wychowawcy
WCIES zaprasza kadrę pedagogiczną zainteresowaną
praktycznym rozwijaniem kompetencji wychowawczych do
udziału w całorocznym, 130-godzinnym programie. Osoby
uczestniczące w zajęciach dowiedzą się, m.in.: jak właściwie
kształtować relacje z uczniami oraz jak współpracować z
rodzicami.
Sprawdź

Pracownia Uruchamiania Czujności - nowy projekt
edukacyjny w Teatrze Guliwer
Program obejmuje cykl sześciu spotkań o charakterze
warsztatowo-wykładowym, podczas których zaproszeni
specjaliści podzielą się swoją filozofią pracy w projektach
twórczych dla dzieci i młodzieży. Spotkania, skierowane do
nauczycieli, animatorów oraz edukatorów, zakładają rozwój
kompetencji wypływających z idei budowania demokratycznych
sytuacji twórczych.
Sprawdź

Czy to już depresja? | scenariusze lekcji
W ramach projektu społecznego „WspieraMY relacje” eksperci z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę
przygotowali serię scenariuszy godzin wychowawczych. Scenariusze poruszają 6 tematów związanych z
relacjami i zdrowiem psychicznym dzieci i młodzieży. Materiały zostały opracowane dla wszystkich etapów
edukacyjnych.
Sprawdź

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025
Trwa nabór wniosków na 2022 rok w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.
na lata 2021-2025”. Dyrektorzy placówek wychowania przedszkolnego, szkół i bibliotek pedagogicznych mają
czas do 31.10 na złożenie wniosków do swoich organów prowadzących.
Sprawdź
Więcej informacji

Eko inicjatywy
Alarm dla Klimatu
W piątek, 29.10, o godz. 12:00, w Warszawie oraz innych polskich
miastach zawyją syreny alarmowe. Tym razem nie będzie to
tylko rutynowy sprawdzian sprawności miejskich systemów
ostrzegania. W związku ze zbliżającym się 26. Szczytem
Klimatycznym w Glasgow, m.st. Warszawa przyłącza się do
zainicjowanej przez Koalicję Klimatyczną akcji "Alarm dla
Klimatu", która ma wezwać wszystkich decydentów do podjęcia
stanowczych działań na miarę wyzwania, jakim jest
nadciągająca katastrofa klimatyczna.
Sprawdź

Turniej Debat Ekologiczno-Klimatycznych
Celem turnieju jest podniesienie świadomości młodzieży na temat zmian klimatu. 27.11 licealne drużyny z
całej Polski spotkają się online, a 5.12 – na debacie pokazowej w Ogrodzie Botanicznym PAN w Powsinie.
Zachęcamy do wzięcia udziału w wydarzeniu - rekrutacja rusza 1.11.
Sprawdź
Więcej informacji

Dzieje się w Warszawie
Do tablicy! Cykl debat
Muzeum Sztuki Nowoczesnej zaprasza na cotygodniową debatę o „palących problemach edukacji”. W
każdy wtorek, dziennikarka Justyna Suchecka będzie rozmawiać z zaproszonymi gośćmi o kwestiach
związanych z oświatą. Szczegóły dotyczące wydarzenia wraz z listą uczestników będą podawane w każdy
piątek.
Sprawdź

Warszawskie projekty w finale The Innovation in Politics Awards
Programy: Społeczna Instytucja Kultury, Nastolatek w samorządzie i platforma Moja Warszawa – to
warszawscy nominowani do nagród The Innovation in Politics. Rozstrzygnięcie konkursu już w grudniu.
Sprawdź

Warszawa przekaże rządową nagrodę na pomoc
psychologiczną dla uczniów
Stolica jest liderem wśród polskich miast pod względem
liczby zaszczepionych mieszkańców. Już ponad 68 proc.
warszawiaków jest w pełni zaszczepionych. To oznacza, że
stolica otrzyma od rządu 100 tys. zł na przeciwdziałanie
pandemii. Środki zostaną przeznaczone na wsparcie
psychologiczne dla dzieci i młodzieży.
Sprawdź

Warszawa dołączyła do Partnerstwa na rzecz
Zdrowych Miast
Stolica jako pierwsze miasto w Polsce dołączyła do prestiżowej globalnej sieci 70 miast zaangażowanych w
projekty na rzecz poprawy zdrowia publicznego. Inicjatywę, która chroni ponad 300 milionów mieszkańców
miast na całym świecie, wspiera Bloomberg Philanthropies we współpracy ze Światową Organizacją
Zdrowia (WHO) oraz Vital Strategies.
Sprawdź

Jesień z warszawskimi festiwalami filmowymi
Filmy azjatyckie, kino rosyjskie i ukraińskie, najnowsze kino poruszające tematykę żydowską, filmy
krótkometrażowe i niezależne z całego świata, kino grozy – w Warszawie trwa filmowa jesień. Przed nami
kolejne festiwale dofinansowane i współorganizowane przez Miasto.
Sprawdź

Nowa funkcjonalność w serwisie mapowym Warszawy
Serwis mapa.um.warszawa.pl wzbogacił się o informacje dotyczące wydanych decyzji środowiskowych dla
Warszawy. Od teraz każdy mieszkaniec stolicy będzie mógł szybko i łatwo sprawdzić, jaka zabudowa ma
powstać w jego okolicy.
Sprawdź
Więcej informacji

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

Logowanie Eduwarszawą do systemu ankietowego i Arkusza Organizacyjnego
Do dwóch często używanych w szkołach aplikacji: "Arkusz Organizacyjny" oraz "Ankiety BE" można
zalogować się uwierzytelnieniami (nazwą użytkownika i hasłem) Eduwarszawy. W tym celu należy
jednorazowo zalogować się do tych aplikacji w dotychczasowy sposób i w swoim profilu użytkownika danej
aplikacji wpisać nazwę własnego konta w Eduwarszawie. Szczegółowa instrukcja jest dostępna w portalu
Eduwarszawy.
Sprawdź

Przewodnik dla Nauczyciela i Przewodnik dla Dyrektora – zachęcamy do lektury
W Przewodniku dla Dyrektora znalazły się informacje dotyczące środowiska Eduwarszawy, korzystania z
Aplikacji do zarządzania Eduwarszawą oraz Microsoft 365. Przewodnik dla Nauczyciela to kompendium
wiedzy o kontach pracowników, licencjach, aplikacji Microsoft Teams czy Minecraft: Education Edition.
Sprawdź

Microsoft Teams wprowadza nowy sposób wyszukiwania wyników
Wyniki wyszukiwania opierać się będą o indywidualne zasoby użytkownika – takie, jak lista osób, z którymi
najczęściej się porozumiewa za pośrednictwem aplikacji, czy zawartości, z których najczęściej korzysta.
Dzięki temu odnajdywanie określonych wiadomości (lub ich fragmentów), osób czy plików stanie się
jeszcze szybsze i łatwiejsze.
Sprawdź
Więcej informacji

Aplikacja do zarządzania Eduwarszawą
• Od 10 września 2021 dyrektorzy i lokalni administratorzy mogą za pośrednictwem aplikacji
(https://panel.eduwarszawa.pl ) 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.
• Proces tworzenia i konfiguracji nowego konta użytkownika oraz nowego zespołu może trwać do 48
godzin.
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
Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej
Centrum przygotowało bibliotekę online, w której zamieszczane są materiały do przeprowadzania zajęć w
formie zdalnej – nagrania wideo oraz scenariusze lekcji. Skorzystać mogą z nich zarówno rodzice
oraz nauczyciele, poszukujący inspiracji do przeprowadzenia zajęć artystycznych, jak i młodzież. To także
baza inspiracji dla tych, którzy chcą samodzielnie rozwijać swoje kompetencje artystyczne i zainteresowania
kulturalne.
Sprawdź

Orkiestrownik
Orkiestrownik to stworzona przez Sinfonię Varsovię bezpłatna
aplikacja na smartfony i tablety, przybliżająca świat muzyki
klasycznej. Posiada wiele krótkich filmów, nagrań i funkcji
interaktywnych, które ukazują pracę muzyków „od kuchni”, oraz
pozwalają lepiej zrozumieć samą materię muzyczną. Funkcja
„Wirtualna orkiestra” umożliwia podejrzenie każdego z
instrumentalistów i prześledzenie wykonania utworu
symfonicznego na przykładzie "Bolera" Maurice’a Ravela. Co
więcej, użytkownik sam wybiera sposób, w jaki chce to zrobić.
Pomocą służą mu dynamiczna partytura, schemat graficzny
i mapka rozmieszczenia instrumentów. Obraz grającej orkiestry
wymienny jest ze zbliżeniami na dyrygenta lub pojedynczych
muzyków.
Sprawdź

Wasze edu historie
EUROPEAN LANGUAGE LABEL dla Szkoły Podstawowej nr 364 im. Konstancji Markiewicz w Warszawie
Zgłoszony przez Szkołę Podstawową nr 364 im. Konstancji Markiewicz w Warszawie projekt „FraBio: polskofrancuska edukacja przyrodnicza” cieszył się bardzo dużym uznaniem kapituły konkursu. Jury European
Language Label na posiedzeniu 29.06.2021 r. wybrało najlepsze projekty językowe. Przyznano pięć
Certyfikatów European Language Label, w tym dla Szkoły Podstawowej nr 364 im. Konstancji Markiewicz w
Warszawie. Projekt „FraBio: polsko-francuska edukacja przyrodnicza” powstał z połączenia trzech pasji: do
języka francuskiego, przyrody i kreatywnego nauczania.
Jego koordynatorem jest nauczycielka przyrody, biologii i języka francuskiego, Magdalena Lidia Mrozowska.
Sprawdź

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.

