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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
•

MICHAEL D – PMO

•

Mariah Carey – Oh, Santa!

•

Magda Bereda - Najlepszym prezentem jest czas

•

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

Oświatowe espresso
Trwa nabór zgłoszeń szkół zainteresowanych przystąpieniem do warszawskiej sieci szkół wspierających
uzdolnionych
Startuje XIII edycja projektu WARS i SAWA. Zapraszamy do aplikowania
o Certyfikat Prezydenta m.st. Warszawy i przystąpienia do warszawskiej
sieci szkół wspierających uzdolnionych.
Sprawdź

Jak motywować nauczycieli do pracy w szkole i
zapobiegać ich odchodzeniu z zawodu? | Ankieta
Zachęcamy do udziału w badaniu, którego celem
jest diagnoza przyczyn podejmowania przez
młodych stażem nauczycieli (do pięciu lat pracy)
decyzji o zmianie zawodu, uwarunkowań dobrego
startu, zakresu wsparcia im udzielanego, oceny
przygotowania nauczycieli do zawodu, a także ich
osobistego samopoczucia. Wyniki badania
przyczynią się do wypracowania rozwiązań,
odpowiadających na potrzeby młodych stażem
nauczycieli i studentów kierunków
pedagogicznych.
Sprawdź

Startuje druga edycja projektu WawaCraft
WaWawaCraft to program dla uczniów oraz nauczycieli warszawskich szkół i placówek oświatowych z
wykorzystaniem edukacyjnej wersji gry Minecraft. Warszawa realizuje go we współpracy z Microsoft Polska,
MindCloud oraz Instytutem Polska Przyszłości im. Stanisława Lema. Zgłoszenia szkół przyjmowane są do
30 listopada.
Sprawdź

Miasto tworzą obywatele
Muzeum Warszawy zaprasza na cykl spotkań i warsztatów online z edukacji obywatelskiej dla osób, które
chcą współtworzyć swoje miasto. Przygotowane zostały lekcje dla szkół, warsztaty dla samorządów
szkolnych oraz spotkania i warsztaty dla dorosłych.
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
Sztuka edukacji | Konferencja | 2-4.12
Tegoroczna edycja „Sztuki edukacji” skupi się na projektach edukacyjnych, łączących przyrodę i sztukę. W
formie online dostępny będzie panel dyskusyjny oraz warsztaty przygotowane przez Zachętę i Służewski
Dom Kultury. W formie stacjonarnej – spacery po Ogrodzie Botanicznym UW i Zakolu Wawerskim.
Sprawdź

Po co nam rocznice w szkole? | Warsztaty | 4.12
Staromiejski Dom Kultury i Teatroteka Szkolna zapraszają na warsztaty pedagogiczno-teatralne, inspirowane
twórczością pisarzy obchodzących w tym roku swoje jubileusze. Uczestnicy spotkania przyjrzą się
rocznicowym wydarzeniom, próbując odpowiedzieć na pytanie, jaki obraz historii budują wśród uczniów,
i jaki skutek wywołują.
Sprawdź

Wydarzenia online
Jak obudzić motywację ucznia-nastolatka do nauki i pracy? | Webinar | 26.11
Co sprawia, że nastoletni uczniowie tracą zapał do nauki? Jak podnieść ich motywację? Jak rozwijać ich
zainteresowania i pasje? Odpowiedzi na te pytania padną podczas webinaru Jolanty Kawaler.
Sprawdź

Psychoteka. Co dla mojego dziecka jest najważniejsze? Integracja
sensomotoryczna w praktyce - w domu, w przedszkolu, w szkole | Webinar | 30.11
Celem webinaru jest podniesienie wiedzy rodziców na temat zaburzeń
sensomotorycznych, ich wpływu na rozwój dzieci, rozpoznawania
objawów oraz dalszych możliwości wspierania dziecka.
Sprawdź

Profilaktyka e-uzależnień. Diagnoza, terapia,
przeciwdziałanie | Szkolenie | 1-3.12
Uczestnicy szkolenia zostaną wyposażeni w wiedzę
z zakresu racjonalnego i bezpiecznego używania
zasobów sieci oraz wczesnych objawów, konsekwencji
i procesu diagnostycznego e-uzależnienia.
Sprawdź

Radykalizacje młodzieży – rozpoznanie, wczesna prewencja i przeciwdziałanie | Szkolenie | 8.12
Celem szkolenia jest zwiększenie wiedzy dotyczącej przyczyn, przejawów i konsekwencji radykalizacji postaw
wśród młodzieży (w tym szczególnie o podłożu ksenofobicznym, islamofobicznym, rasistowskim,
nacjonalistycznym i homofobicznym).
Sprawdź

Tutoring jako metoda pracy z uczniem zdolnym, stopień I | Szkolenie | 11-13.12, 14-16.01.2022
WCIES zaprasza na szkolenie, którego celem jest poznanie zasad pracy tutorskiej, jej wad i zalet oraz
przybliżenie zastosowania tej metody pracy z uczniami o wyższych oczekiwaniach oraz potrzebach
edukacyjnych.
Sprawdź
Więcej informacji

Przyszłość jest dziś
„Przyszłość jest dziś”. Program edukacyjny
„Przyszłość jest dziś” to nazwa nowej wystawy w
Centrum Nauki Kopernik i towarzyszącego jej
programu edukacyjnego. W jego ramach powstają
scenariusze zajęć dotyczących wyzwań przyszłości,
które można wykorzystywać na lekcjach informatyki,
przyrody, biologii, geografii, filozofii, etyki, historii
sztuki, edukacji dla bezpieczeństwa, WOS-u czy
godzinach wychowawczych. Forma i treść
dostosowane są do możliwości, potrzeb, sposobów
pracy, zainteresowań i motywacji młodzieży w wieku
13–19 lat.
Sprawdź

Projekty i inicjatywy
Konkursy
Trzecia edycja konkursu STEM PW
Podczas naukowych zmagań miłośnicy elektroniki będą
rozwiązywać testy i zadania, a także programować i konstruować
prawdziwe układy elektroniczne w laboratoriach. Do wygrania
indeksy na wybrane kierunki Wydziału Elektroniki i Technik
Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Zgłoszenia
przyjmowane są do 30 listopada.
Sprawdź

Konkurs plastyczny „Podniebny wernisaż”
Z okazji jubileuszu 95-lecia Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut
Lotnictwa organizuje konkurs na koncepcję plastyczną grafiki,
ilustrującej wybrany projekt realizowany w Instytucie od 1926 r.
Zgłoszenia przyjmowane są do 31 grudnia.
Sprawdź

Konkurs „112 – ten numer ratuje życie”
Tematem prac konkursowych będzie promowanie Europejskiego Numeru Alarmowego 112. Każda grupa
przygotuje pracę w postaci materiału filmowego video (do pięciu minut), wykonanego techniką cyfrową przy
użyciu kamery video, aparatu fotograficznego, tabletu czy smartfona. Termin nadsyłania prac mija 3 stycznia
2022 r.
Sprawdź
Więcej informacji

Programy edukacyjne
„Szkoła odpowiedzialna cyfrowo”
Projekt podnosi świadomość o bezpiecznym i higienicznym
korzystaniu z technologii informacyjno-komunikacyjnych
oraz wspiera szkoły w procesie tworzenia szkolnej profilaktyki
e-uzależnień, przestrzeni relacji i bogatej alternatywy dla świata
cyfrowego. Udział mogą wziąć w nim uczniowie każdego etapu
edukacji.
Sprawdź

„Gra o wolność”
Gra to doroczny miejski projekt edukacyjny, popularyzujący
wiedzę o Janie Pawle II oraz jego wkładzie w kształtowanie się
wolnej Polski i świata. Tematem tegorocznej edycji jest wolność
jako warunek budowania pokoju. Uczniowie mogą wziąć udział w
grze miejskiej lub grze online.
Sprawdź

Ambasada USA w Polsce ogłasza nabór wniosków o granty
Ambasada i Konsulat USA w Polsce ogłaszają możliwość ubiegania się o dofinansowanie (NOFO – Notice of
Funding Opportunity) w postaci grantów do 20 tys. dolarów na programy, których celem jest
zaangażowanie młodych osób (do 30 r. ż.) w prowadzenie projektów na rzecz praw człowieka, włączania
grup zmarginalizowanych, przeciwdziałania zmianom klimatycznym i/lub promowania
praworządności oraz wyposażenie w niezbędne umiejętności do ich realizacji. Termin zgłaszania wniosków
upływa 6 grudnia.
Sprawdź
Więcej informacji

Eko inicjatywy
„Warszawska Ekoliga” | konkurs ekologiczny dla
warszawskich szkół | do 13.03.2022
Przedmiotem Konkursu jest przygotowanie przez uczniów
projektu edukacyjnego (publikacji, aktywności terenowych bądź
wystaw i projektów multimedialnych) z zakresu edukacji
ekologicznej. Uczestnikami konkursu mogą być publiczne i
niepubliczne placówki edukacyjne zgłaszające uczniów, klasy lub
zespoły uczniowskie.
Sprawdź

„Postaw na słońce”
Program badawczy „Postaw na słońce” ma na celu rozpowszechnienie wiedzy o mikroinstalacjach OZE, czyli
urządzeniach, pozwalających wytwarzać energię elektryczną we własnym zakresie na swój własny użytek.
W ramach projektu organizowany jest konkurs badawczy oraz filmowy dla uczniów klas VII i VIII szkół
podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych.
Sprawdź
Więcej informacji

Dzieje się w Warszawie
„Najważniejszy jest człowiek”. Prezydent Warszawy z biskupami i rabinem – wspólny apel i zbiórka na
rzecz potrzebujących na granicy
Wspólną zbiórkę na rzecz migrantów na granicy polsko-białoruskiej inicjują prezydent Warszawy Rafał
Trzaskowski wraz z warszawskim kardynałem Kazimierzem Nyczem, naczelnym rabinem Polski Michaelem
Schudrichem oraz przedstawicielami innych Kościołów i wspólnot religijnych.
Sprawdź

Wanda Traczyk-Stawska Warszawianką Roku 2021
Warszawiacy zdecydowali i zrobili to, bijąc rekord frekwencji. Tegoroczna zwyciężczyni konkursu, Wanda
Traczyk–Stawska, zdobyła ponad 51 tysięcy głosów. Podczas uroczystej gali w Teatrze Studio laureatka
plebiscytu, honorującego wyjątkowe osobowości, otrzymała statuetkę Warszawianki Roku z rąk prezydenta
m.st. Warszawy Rafała Trzaskowskiego.
Sprawdź

Czego chcą obrazy? Tomasz Ciecierski –
wystawa
Wystawa w Galerii Studio ukazuje nieznane lub
rzadko pokazywane prace artysty i opowiada o
tym, czym jest obraz. Po co powstaje, czemu
służy, przeciwko komu działa. Nie mówimy o
malarstwie i malarzu. Ale o obrazowaniu i
obrazach. Nie interesuje nas pędzel i farba. Ale
twarz i ciało. Mało zwierząt. Pejzaż, krajobraz i
widok, gór szczyty, cienie w dolinie, kosodrzewina
i samotny wędrowiec z dedykacją dla C.D.F.
Wystawa zawdzięcza tytuł znanej książce W.J.T.
Mitchella „O pragnieniach, życiu i miłości
obrazów”.
Sprawdź

Tramwaje Warszawskie wspierają szkoły zawodowe
158 uczniów z dwóch stołecznych techników zostało objętych programem klas patronackich Tramwajów
Warszawskich. Młodzież kształci się w dwóch zawodach – technik mechatronik i technik elektroenergetyk
transportu szynowego.
Sprawdź

Otwórz serce na wolontariat w okresie przedświątecznym
Wolontariat to nie tylko zaangażowanie i chęć niesienia pomocy w słusznej sprawie. To także sposób
myślenia o współczesnym świecie oraz swojej roli w społeczeństwie. Warszawa zachęca mieszkańców stolicy
do dzielenia się z innymi swoim czasem, pozytywną energią i umiejętnościami, szczególnie w okresie
przedświątecznym. Propozycje miejskiego wolontariatu można znaleźć na stronie projektu „Ochotnicy
Warszawscy”.
Sprawdź

Otwarcie pracowni Grohe w Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1
8 listopada 2021 r. w Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Warszawie, przy ul. Berka Joselewicza 4,
odbyło się oficjalne otwarcie nowoczesnej pracowni instalacji sanitarnych, uruchomionej dzięki
współpracy CKZ1 z firmą GROHE w ramach programu GIVE: „Szkolenie i Edukacja Zawodowa
Instalatorów GROHE”.
Sprawdź

Przedpremierowy pokaz edukacyjny filmu „Animal”
„Animal” to wyjątkowa opowieść dla wszystkich, którzy troszczą się o przyszłość naszej planety.
Przedpremierowy seans odbędzie się 30 listopada (wtorek), o godz. 16:00 w Kinie Atlantic, ul. Chmielna 33.
Sprawdź

Nowy fotoplan Warszawy
Nowy fotoplan stolicy, który powstał na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych wiosną tego roku, jest już
dostępny w stołecznym portalu mapowym. Fotoplan dostarcza szczegółowej, wiarygodnej oraz przystępnej
w odbiorze informacji o topografii terenu w określonym momencie. Dzięki tym cechom wykorzystywany
jest w różnych zagadnieniach, m.in. przyrodniczych, komunikacyjnych, turystycznych, urbanistycznych,
bezpieczeństwa czy do określania własności.
Sprawdź

Zaplanuj festiwalowy weekend!
Filmy azjatyckie, rosyjskie i o tematyce żydowskiej, spotkania z twórcami, wystawa plakatów i koncerty – te
i inne wydarzenia odbędą się w najbliższych dniach w ramach trzech festiwali, które aktualnie trwają w
warszawskich kinach i na platformie VOD Warszawa.
Sprawdź
Więcej informacji

EDUWARSZAWA
Aktualności
Wracamy ze sprawdzonym narzędziem: Uniwersytet 365 - Wiedza zawsze w punkt!
Narzędzie, dzięki któremu za jednym kliknięciem każdy z użytkowników ma możliwość 24/7 poszerzenia
swojej wiedzy na temat funkcjonalności aplikacji Microsoft Office 365, znajduje się w bocznym panelu MS
Teams i jest oznaczone ikonką litery S z otwartą książką – Uniwersytet 365.
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 kolejnego webinaru, zorganizowanego w ramach cyklu „Środa z
Eduwarszawa.pl”. Podczas spotkania Karol Cudny przybliżył sposoby dbania przez Eduwarszawa.pl o
bezpieczeństwo swoich użytkowników, Bartłomiej Krowiak, nauczyciel ze Szkoły Podstawowej nr 92,
opowiedział, jak wykorzystać Excela w sposób ciekawy i motywujący do pracy, a Artur Rudnicki, ekspert
Microsoft, przedstawił nowości firmy z ostatniego czasu.
Kolejne spotkanie odbędzie się 15 grudnia.
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.

•

Na portalu Eduwarszawa znajdą Państwo zakładkę, w której na bieżąco publikowane są materiały –
filmy instruktażowe oraz poradniki, ułatwiające poruszanie się po aplikacji.

•

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
Alternatywne lekcje WF
Platforma jest uwielbiana przez dzieci oraz doceniana przez nauczycieli wychowania fizycznego. Jej sukces
kryje się w połączeniu promocji aktywności fizycznej z nowymi technologiami. Warto podkreślić fakt, iż
dzięki uczestnictwu w zajęciach dzieci mogą przekonać się, ile radości – w przeciwieństwie do biernej
rozrywki – daje sportowa zabawa!
Sprawdź

Cyfrowe MNW
Portal umożliwia pobieranie reprodukcji cyfrowych w
wysokiej rozdzielczości oraz zapisywanie kadrów
zdjęć. Użytkownik może przeszukiwać zbiory na osi
czasu lub obejrzeć wybrane arcydzieła. Serwis jest
spersonalizowany: można założyć własny profil i
zapisywać wcześniejsze wyszukiwania. Cyfrowe
MNW oferuje także wirtualne, tematyczne ścieżki
zwiedzania, materiały audiowizualne oraz karty
edukacyjne – dla tych, którzy pragną poszerzyć swoją
wiedzę na temat dzieł sztuki. Serwis ułatwi również
zaplanowanie wizyty w warszawskim Muzeum:
pozwoli sprawdzić, czy dany obiekt znajduje się
obecnie na ekspozycji oraz gdzie dokładnie można
go znaleźć.
Sprawdź

Muzeum Warszawy – edukacja online
Muzeum Warszawy z pasją przedstawia fenomen Warszawy – także w czasie, gdy wizyta w muzeum
nie zawsze jest możliwa. Zachęca do wspólnego poznawania miasta, jego historii, legend i przedmiotów
w sposób angażujący, połączony z zabawą i odkrywaniem skarbów tego miejsca. Pomogą w tym materiały
przygotowane specjalnie na ten czas. Można w nich swobodnie wybierać w zależności od potrzeb – podczas
zajęć w szkole, w domowym nauczaniu czy po prostu w formie rodzinnej zabawy. Muzeum dba o to, by dzieci
mogły się rozwijać także poza przestrzenią wirtualną, dlatego większość propozycji można realizować
z niewielkim udziałem narzędzi ekranowych lub zupełnie poza nimi.
Sprawdź

Wszystkie archiwalne numery Warszawskich Wieści Oświatowych znajdziesz tutaj.

