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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
•

Andrzej Sikorowski – „Czyjaś Ty?”

•

Leszek Wojtowicz – „Moja litania"

•

Zbigniew Preisner, Anna Szałapak – „Do polityka"

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

Oświatowe espresso
ZNP odrzuca wszystkie zmiany MEiN w Karcie Nauczyciela
Związek Nauczycielstwa Polskiego odrzucił wszystkie projektowane dotychczas przez Ministerstwo Edukacji
i Nauki zmiany w ustawie – Karta Nauczyciela. Przedstawione przez ministerstwo propozycje nie służą
budowaniu prestiżu zawodu nauczyciela!
Sprawdź

FloBo inspiruje młode buntowniczki
Marta Florkiewicz-Borkowska (FloBo), Nauczycielka Roku 2017,
została jedną z bohaterek najnowszej książki Sylwii Chutnik
„Opowieści na dobranoc dla młodych buntowniczek” – zbiorze
historii inspirujących Polek.
Sprawdź

Warszawska Nagroda Edukacji Kulturalnej przyznana!
Znani są już laureaci Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej.
Podczas uroczystej gali nagrodzono 27 projektów,
zrealizowanych w stołecznych placówkach oświatowych,
instytucjach kultury, przez organizacje pozarządowe oraz osoby
związane z kulturą i edukacją.
Sprawdź

Startuje druga edycja programu WawaCraft! Wirtualne lekcje w świecie Minecraft
Projekt jest kierowany do uczniów i nauczycieli warszawskich szkół oraz placówek oświatowych. Jego ideą
jest zachęcenie dzieci do realizacji kreatywnych pomysłów w cyfrowym świecie gry Minecraft. Program,
realizowany na platformie eduwarszawa.pl, ma także zainspirować nauczycieli do wykorzystania możliwości,
jakie daje nauka programowania podczas lekcji. Chęć udziału można zgłaszać do 30.11.
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
Oddział przygotowawczy – teoria i praktyka | SZKOLENIE | 17.11, 30.11, 9.12
Uczestnicy szkolenia poznają wyzwania i możliwości organizacyjne oddziału przygotowawczego (OP) w
szkole, narzędzia edukacyjne do nauczania języka polskiego jako obcego oraz przykłady ćwiczeń
integracyjnych i akulturacyjnych dla uczniów z OP. Zdobędą także wiedzę na temat procesu adaptacji
kulturowej, w tym wpływu szkoły, klasy, pracy wychowawczej na właściwy jego przebieg w kontekście
dobrostanu psychicznego uczniów z doświadczeniem migracyjnym.
Sprawdź

II Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów „Żywność, Żywienie, Rynek. Innowacje w nauce
i praktyce.” | 18.11
Celem konferencji będzie wymiana poglądów i idei młodych naukowców z całej Polski, a także możliwość
nawiązania współpracy naukowej między uczelniami czy ośrodkami akademickimi.
Sprawdź

Szkolenie kompetencji w zakresie demokracji i obrony przed radykalizacją | 19-20.11
Podczas szkolenia zaprezentowane będą metody wzmacniania świadomości obywatelskiej oraz tolerancji u
młodych i dorosłych ludzi, skierowane na przeciwdziałanie ekstremizmowi, mowie nienawiści, teoriom
spiskowym. Przedstawione zostaną także sposoby dyskutowania o tolerancji, wykluczeniu społecznymi
manipulacji opartej na stereotypach.
Sprawdź

Jak zarządzać kryzysami w szkole? | SZKOLENIE | 23.11, 25.11
Celem szkolenia jest zapoznanie z istotnymi zagadnieniami, powiązanymi z różnego rodzaju kryzysami
w szkole. Kurs obejmuje m.in. tematykę psychologicznego rozumienia kryzysów, ich faz, procedur działania
i zarządzania kryzysowego.
Sprawdź

Wydarzenia online
Czy uczeń może być mediatorem? | WEBINAR | 25.11
Jak wykorzystać potencjał mediacji rówieśniczej? Czy każdy konflikt może być poddany mediacji
rówieśniczej? Czy w każdej szkole mediacja rówieśnicza może funkcjonować? Odpowiedzi na te i inne
pytania poznają uczestnicy pierwszego w tym roku szkolnym wydarzenia z cyklu #UDdlaDorosłych webinary dla nauczycieli.
Sprawdź

Jak bajki psychologiczne wspierają dzieci w budowaniu odporności psychicznej i regulowaniu emocji? |
WEBINAR| 24.11
Jak wybrać odpowiednie treści, które będą wspierać odporność naszych dzieci? Jak wykorzystać bajki
dostępne i dobrze znane do pracy z emocjami dzieci? Jak stworzyć samodzielnie bajkę, która rozwinie
wyobraźnię i twórcze myślenie, a przede wszystkim pomoże najmłodszym oswoić się z trudnymi
sytuacjami? O tym podczas webinaru opowie Liliana Fabisińska, autorka bajek dla dzieci i pedagożka.
Sprawdź

Wtorki dla nauczycieli w muzeum POLIN | WYKŁAD | 23.11
Legendy o krwi – jedna z najstarszych narracji zakorzenionych w
uprzedzeniach wobec Żydów. Jaka jest jej historia? Jakie
uniwersalne zachowania, postawy, motywy antropologiczne za nią
stoją? Jakie wspólne tropy możemy odnaleźć pomiędzy
legendami o krwi a współczesnymi ruchami
antyszczepionkowymi? O tym opowie prof. dr hab. Joanna
Tokarska-Bakir, antropolożka kultury i eseistka.
Sprawdź

Akademia Młodego Nauczyciela: Współpraca
z rodzicami - by chcieli rozmawiać |
SZKOLENIE | 26-25.11
Szkolenie skierowane jest do nauczycieli przedszkoli, szkół, pedagogów i psychologów o stażu pracy do 5 lat.
Jego celem jest poszerzenie wiedzy na temat czynników zwiększających efektywność współpracy z
rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów, w tym efektywnej komunikacji bezpośredniej z wykorzystaniem
nowych technologii.
Sprawdź

Przyszłość jest dziś
„Przyszłość jest dziś” – nowa wystawa w Centrum
Nauki Kopernik | od 5.11
Wystawa pozwala przyjrzeć się temu, co jest lub może
się wydarzyć w niedalekiej przyszłości oraz
możliwościom działania, jakie otwiera ultranowoczesna
rzeczywistość. Składa się z około 80 eksponatów,
przybliżających korzyści i zagrożenia związane z
wykorzystaniem technologii cyfrowych, a także
potencjalne kierunki rozwoju nauki i ich konsekwencje.
Sprawdź

Czytaj PL – akcja nie z tej ziemi
Bezpłatne e-booki i audiobooki 12 książek – przez miesiąc lekturę umożliwia aplikacja Woblink w ramach
akcji Czytaj PL. Wśród udostępnionych w tym roku tytułów znalazły się „nieziemsko wciągające” pozycje: na
czytelników czekają m. in. krótkie formy mistrza polskiej fantastyki, czyli „Fantastyczny Lem. Antologia
opowiadań według czytelników” oraz „Awantury na tle powszechnego ciążenia” Tomasza Lema – biografia
pisarza napisana przez jego syna.
Sprawdź

Projekty i inicjatywy
Konkursy
„W Stronę Gwiazd” | do 30.11
W kategorii skierowanej do uczniów „zerówek” i klas I-IV szkół
podstawowych zadaniem konkursowym jest praca plastyczna
na jeden z trzech tematów rozwijających wyobraźnię –
przyszłości podróży kosmicznych i życia pozaziemskiego. Z kolei
uczniowie klas V-VIII w formie pisemnej zaprojektują misję
kosmiczną: lot międzygwiezdny, przygotowania do zasiedlenia
obcego globu lub poszukiwania życia we Wszechświecie.
Sprawdź

Mikrokosmos. My, ludzie | do 31.01.2022
Zadaniem uczestników jest samodzielne wykonanie pracy
plastycznej, opowiadającej o ludziach żyjących na Ziemi.
Wykonanie: w dowolnej technice płaskiej (z wyjątkiem fotografii).
Format: do wielkości A2.
Sprawdź

Komiksowa cyberiada Pana Lema. Konkurs literacko-plastyczny | do 15.11
Co przyniesie ludzkości rozszerzanie Ziemi do granic kosmosu? W jaki sposób się to odbędzie? Kogo lub Co
napotka ludzkość w tej podróży? Czyje odbicie pojawi się w lustrze? Wykorzystując dowolne techniki
plastyczne i/lub dowolne materiały recyclingowe, należy stworzyć komiks, przedstawiający tę przygodę.
Sprawdź

Lisek IBISEK i Przyjaciele zapraszają do udziału w konkursie | do 30.11
Konkurs przeznaczony jest dla nauczycieli wszystkich rodzajów i typów szkół podstawowych klas I-III. Jego
celem jest popularyzacja Liska Ibiska, który pomaga dzieciom lepiej zrozumieć świat, zaś nauczycieli wspiera
w oswajaniu z trudnymi tematami. Zadanie konkursowe polega na przeprowadzeniu zajęć z wykorzystaniem
wybranego opowiadania o Lisku Ibisku oraz zrelacjonowaniu w mediach społecznościowych przebiegu lekcji.
Sprawdź
Więcej informacji

Programy edukacyjne
Tydzień Edukacji Globalnej 2021 | od 15.11
Hasło przewodnie tegorocznej edycji europejskiego Tygodnia
Edukacji Globalnej brzmi: „Działajmy RAZEM! To nasz wspólny
świat”. W programie znalazły się warsztaty dla młodych liderów,
otwarty festiwal młodzieżowy online, spotkanie podsumowujące
(typu open space) dla nauczycieli i edukatorów. Zachęcamy do
włączenia się w projekt poprzez organizację wydarzeń lub
kampanii.
Sprawdź

Pozytywna uwaga
Rusza trzecia edycja „Pozytywnej uwagi” – inicjatywy, której
celem jest zachęcanie nauczycieli do mądrego chwalenia
uczniów.
Sprawdź

Startup Jump – miejska inwestycja w młodych
Warszawa wspiera młode warszawianki i warszawiaków w rozwoju przedsiębiorczych postaw. Właśnie
wystartowała kolejna, siódma edycja Startup Jump – programu, w ramach którego młodzież ze stołecznych
szkół spotka się z przedsiębiorcami i dowie, jak zrealizować pomysł na biznes.
Sprawdź
Więcej informacji

Eko inicjatywy

Klimat na widelcu. Jak tworzyć kampanie społeczne
związane z żywnością i zmianami klimatu
Projekt składa się z 2,5-godzinnych warsztatów, podzielonych na
trzy bloki tematyczne. Do każdego z nich przygotowano szereg
materiałów, dzięki którym nauczyciel będzie mógł samodzielnie
przeprowadzić zajęcia.
Sprawdź

Co Warszawa robi dla klimatu?
Warszawa zobowiązała się do redukcji gazów cieplarnianych o 40 proc. do 2030 r. i do osiągnięcia
neutralności klimatycznej najpóźniej w 2050 r. Miasto już teraz realizuje liczne inicjatywy, które mają pomóc
w osiągnięciu tego celu, a docelowo – zwalczać negatywne skutki i ułatwić adaptację do współczesnych
zmian klimatu.
Sprawdź

Współdzielnik – wyjątkowe miejsce na mapie Warszawy
Na Woli powstało pierwsze i zarazem jedyne w kraju ekologiczne centrum aktywności – Współdzielnik. Jego
misją jest poszerzanie wiedzy oraz umiejętności związanych ze świadomą konsumpcją i ruchem zero waste.
Będzie tam funkcjonować m. in. darmowy sklep, jadłodzielnia czy sanatorium dla roślin.
Sprawdź
Więcej informacji

Dzieje się w Warszawie
5. Ogólnopolska Konferencja „Miejsca otwarte” | 23-25.11
Co tak naprawdę znaczy, że miejsce jest otwarte? Jak budować społeczność takiego miejsca w dobie
pandemii i pracy zdalnej? Czy można połączyć miejsce otwarte z ideą dzielenia się i ekologią? Na te pytania
spróbują odpowiedzieć eksperci podczas konferencji „Miejsca otwarte. Rozmowy online o przestrzeniach
spotkań sąsiedzkich”.
Sprawdź

Pędzlem i widelcem. Warsztaty muralowe dla młodzieży
Muzeum POLIN zaprasza młodzież w wieku 13–18 lat z Warszawy i okolic na kolejny cykl warsztatów
kreatywnych. Tematami przewodnimi jesiennych spotkań będą jedzenie i malarstwo wielkoformatowe,
a efektem – wspólnie stworzony mural poświęcony Fani Lewando. Chęć udziału w wydarzeniu można
zgłaszać do 11.11.
Sprawdź

Przynieś książkę, przygarnij książkę
Znów działa Schronisko Książek w Bibliotece na
Koszykowej. Można tam przynieść pozycje ze swojego
księgozbioru, a do domu zabrać książki przekazane
przez innych czytelników.
Sprawdź

Ruszają konsultacje polityki różnorodności społecznej
dla Warszawy
Równe traktowanie wszystkich mieszkańców miasta to główny cel powstającej w Warszawie polityki
różnorodności społecznej. Do 25.11 potrwają konsultacje społeczne, w których mieszkańcy i przedstawiciele
organizacji pozarządowych mogą odnieść się do zapisów dokumentu.
Sprawdź

Odkrywaj Warszawę, zwiedzaj świat z Centrum Interpretacji Zabytku
Historia Warszawy, także tej nieistniejącej, podróże na Bliski Wschód, opowieści o wystawach światowych
czy zabytkach UNESCO – to tylko część propozycji wykładów online Centrum Interpretacji Zabytku na
listopad.
Sprawdź

Wybieramy najlepsze reportaże 2021 roku
Rozpoczyna się 13. edycja Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego. Wydawcy, autorzy, tłumacze oraz czytelnicy
do 15.01.2021 mogą zgłaszać najlepsze reportaże.
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

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

Środa z Eduwarszawa.pl
Zachęcamy do obejrzenia nagrania z pierwszego webinaru, zorganizowanego w ramach cyklu "Środa z
Eduwarszawa.pl”. Podczas wydarzenia Artur Rudnicki, ekspert Microsoft, przedstawił nowe funkcje aplikacji
Teams, Agnieszka Gałajda, specjalistka WCIES, przybliżyła praktyczną stronę Genially – platformy do
tworzenia interaktywnych treści, a Maciej Czapla, członek zespołu eduwarszawa.pl, opowiedział o aplikacji
pośredniczącej. Kolejne spotkanie odbędzie się 24.11 o godz. 17:00.
Sprawdź

„Szkoła, którą znaliśmy sprzed pandemii, już nie istnieje". O roli Eduwarszawy w procesie cyfryzacji
oświaty
„Doświadczenie zdalnej nauki zmieniło edukację przede wszystkim w aspekcie cyfrowym" - uważają autorzy
opublikowanego na platformie WP Tech artykułu. Trudno się z tą tezą nie zgodzić. Jaką rolę w cyfryzacji
oświaty odegrał projekt Eduwarszawa.pl? O tym opowiedziała Agnieszka Gałajda, główny specjalista ds.
szkoleń cyfrowych WCIES.
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
Ko-lekcja Wychowawcza
Ko-lekcja Wychowawcza wygląda jak kalendarz, ale w przeciwieństwie do niego może być wykorzystana w
kolejnych latach. Zawiera zbiór ćwiczeń, odpowiadających potrzebom uczniów w kolejnych fazach procesu
grupowego. Zadania zazwyczaj można zrealizować w trakcie niecałej godziny wychowawczej, pozostałą
część czasu poświęcając tzw. „sprawom klasowym”. Zaproponowane ćwiczenia tworzą całość (odwołują się
do cyklu trwania grupy i kalendarza „świąt nietypowych”), z drugiej jednak strony nic nie stoi na przeszkodzie,
by dowolnie wybierać z nich poszczególne ćwiczenia i stosować w trakcie „sytuacji wychowawczej”.
Sprawdź

Pi-stacja
Pi-stacja to platforma, na której znajduje się kilkaset
darmowych wideolekcji. Filmy można pokazywać na zajęciach
lub zadawać uczniom ich obejrzenie w domu. Stąd tylko krok
do prowadzenia lekcji odwróconych, czyli nowoczesnej metody
nauczania, w której uczniowie wstępnie samodzielnie
przyswajają materiał, a czas na lekcji przeznaczony jest na
wyjaśnianie wątpliwości i ćwiczenia. Uczniowie mogą sięgać po
Pi-stację, jeśli chcą, aby ktoś wyjaśnił im dane zagadnienie
innymi słowami albo wolą uczyć się z filmów zamiast z notatek
czy podręczników. Mogą się nimi także wspomagać w systemie
nauczania indywidualnego. Rodzice natomiast skorzystają z
filmów, jeśli chcą razem z dziećmi odrobić zadanie domowe
albo sami uczą w programie edukacji domowej.
Sprawdź

Wasze edu historie
Warszawscy licealiści laureatami ADAMED SmartUP
Troje warszawskich laureatów tegorocznej edycji programu weźmie udział w całorocznym programie
indywidualnych konsultacji edukacyjnych w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych. Znaleźli się wśród
nich: Alessandra Jabłonowska (XIV LO im. S. Staszica), Tomasz Prokop (SLO nr 4 im. Batalionu AK) oraz Julia
Tondera (II LO im. S. Batorego).
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.

