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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
•

Kabaret Starszych Panów - Na całej połaci śnieg

•

Mirosław Czyżykiewicz - Giną ludzie

•

Jethro Tull - Teacher

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

Oświatowe espresso
Apel do Posłów na Sejm RP o odrzucenie projektów MEiN
Jesteśmy przeciwko centralizacji szkolnictwa! Prezentujemy kolejne stanowisko Ogólnopolskiego
Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty (OSKKO) ws. zmian w prawie oświatowym, podważających
zasady partycypacji obywateli w tworzeniu systemu edukacji.
Sprawdź

Nagroda im. Tadeusza Mazowieckiego przyznana
Krystyna Paszko i Kacper Sienicki – to główni laureaci
tegorocznej Nagrody im. Tadeusza Mazowieckiego,
przyznawanej aktywnym społecznie i obywatelsko młodym
ludziom w wieku 15-26 lat.
Sprawdź

Warszawska akcja „Zima w Mieście” – zmiany w 2022
roku
W przyszłym roku Warszawa straci z powodu rządowego
programu ponad 1 mld zł, co wiąże się z koniecznością
wprowadzania radykalnych oszczędności i cięć w
budżecie miasta. Pierwsze skutki „Polskiego Ładu”
spowodują, że w 2022 r. wzrosną opłaty dla uczestników
akcji „Zima w Mieście”. W przyszłym roku rodzice
warszawskich uczniów zapłacą 50 zł dziennie za opiekę i
wyżywienie; w ubiegłym roku było to 20 zł.
Sprawdź

Magazyn „Ze Zdrowiem”: Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży
Zachęcamy rodziców, nauczycieli oraz dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych do zapoznania
się z biuletynem NFZ „Ze Zdrowiem”. Jego piąty numer jest poświęcony zdrowiu psychicznemu dzieci i
młodzieży.
Sprawdź

„FOMO i problemowe używanie Internetu”. Zachęcamy do lektury poradnika dla nauczycieli
W poradniku znajdziecie Państwo praktyczne porady i wskazówki, jak rozmawiać z uczniami na temat
nadmiernego korzystania ze smartfonów czy Internetu oraz jak pomóc im kształtować zdrowe nawyki
cyfrowe. Przyjrzycie się również problemowi nadużywania nowych technologii – skali zjawiska i
konsekwencjom oraz dowiecie się, które sygnały powinny wzbudzić Wasz niepokój i jakie kroki można
podjąć w takiej sytuacji.
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
Mediacje w szkole | Szkolenie | 11.12
Szkolenie obejmuje 84 godziny dydaktyczne. Jego celem jest rozwój kompetencji, służących rozwiązywaniu
sytuacji konfliktowych z wykorzystaniem mediacji oraz przygotowanie do używania tej procedury (lub jej
elementów) w codziennej pracy w szkole czy placówce z uczniami, współpracownikami i rodzicami.
Sprawdź

Prezentacja pakietu z zakresu edukacji filmowej pt. „Wokół Filmowego ABECADŁA” | 14.12
Podczas spotkania pakiet zostanie szczegółowo omówiony, wraz z pogłębionym komentarzem
metodycznym. Uczestnicy spotkania otrzymają bezpłatny zestaw i komplet towarzyszących mu materiałów.
Sprawdź

Wydarzenia online
Wychowanie przez sztukę | Seminarium | 10.12
Celem szkolenia jest zainspirowanie nauczycieli do poszukiwania ciekawych form w zakresie edukacji
humanistycznej i artystycznej oraz popularyzacja ciekawych zjawisk w kulturze współczesnej.
Sprawdź

Mniej znaczy więcej. Czy polityka przygniotła szkołę? | Webinarium | 13.12
O tym, jaki wpływ ma polityka na funkcjonowanie szkół, jak wygląda ich
codzienna sytuacja oraz z czym mierzą się dyrektorzy i nauczyciele,
porozmawiamy w trakcie kolejnego webinarium z cyklu „Mniej znaczy
więcej”.
Sprawdź

Pierwsze kroki z Microsoft 356 (Office 365) w szkole |
Szkolenie | 14.12
Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z usługą Office 365
w szkole oraz jej zastosowaniem w pracy dydaktycznej i
własnej.
Sprawdź

Filmowa przemoc – realne zaskoczenie | Szkolenie | 20.12
Powodem podjęcia tematu webinarium stał się serial „Squid Game”. Podczas spotkania porozmawiamy o
współpracy z opiekunami dzieci i młodzieży w reagowaniu na wyzwania (np. oglądanie przez nie
niewłaściwych treści), a także wskażemy znaczenie mądrej edukacji filmowej w rozwoju uczniów.
Sprawdź

Rodzic na 6+. Kreatywność i zdolności społeczne jako kluczowe kompetencje w dzisiejszej
rzeczywistości | Seminarium | 21.12
Cel szkolenia to poszerzenie wiedzy na temat znaczenia kreatywności i kompetencji społecznych we
współczesnym świecie oraz rozwijania ich u dzieci. Wydarzenie adresowane jest zarówno do nauczycieli, jak i
rodziców.
Sprawdź
Więcej informacji

Przyszłość jest dziś
Program ambasadorski ESERO Polska
Wprowadzasz wiedzę o kosmosie na lekcje lub
zajęcia pozaszkolne? Zostań ambasadorem
edukacji kosmicznej! Możesz zyskać między innymi
finansowanie działalności na poziomie 3-4 tysięcy
złotych rocznie, preferencyjny dostęp do wydarzeń
ESERO-Polska (wykłady, warsztaty) i zasobów (np.
pudełka edukacyjne) oraz możliwość
uczestniczenia w szkoleniach trenerskich Centrum
Nauki Kopernik.
Sprawdź

Projekty i inicjatywy
Konkursy
Konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych „Co
lubię? Sport lubię!”
Zadaniem uczniów z klas I-III (kategoria I konkursu) jest
stworzenie kartki z życzeniami powodzenia dla polskich
olimpijczyków. Z kolei uczniowie klas IV-VI oraz VII-VIII
(kategoria II i III konkursu) mają wyrazić w formie pracy
plastycznej odpowiedź na pytanie „Co czuję, gdy uprawiam
sport?” oraz dołączyć do niej krótki tekst.
Sprawdź

Wielki konkurs Rzecznika na najciekawsze prace plastyczne
o prawach dziecka | do 17.12
Każda szkoła może nadesłać maksymalnie trzy prace plastyczne,
autorstwa uczniów w każdej z trzech kategorii wiekowych. Dwie
dotyczą szkół podstawowych (klasy I-IV i V-VIII), a jedna
przeznaczona jest dla szkół ponadpodstawowych. Prace mogą
być wykonane dowolną techniką i w dowolnym formacie.
Sprawdź

Szkoła nowych możliwości. Konkurs dobrych praktyk wykorzystania technologii w nauczaniu | do 17.12
Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszych rozwiązań w zakresie wykorzystania technologii
informacyjnych i komunikacyjnych (TIK) w edukacji, przygotowanych przez szkoły biorące udział w projekcie
„Lekcja:Enter”. Ocenie będą podlegały zgłoszenia w dwóch kategoriach: rozwiązań instytucjonalnoorganizacyjnych, dotyczących wdrażania TIK w szkole oraz praktyk metodycznych związanych ze
stosowaniem aktywnych metod nauczania wspieranych TIK.
Sprawdź
Więcej informacji

Programy edukacyjne

II edycja programu Złote Szkoły NBP
Złote Szkoły NBP to ogólnopolski program skierowany do
środowisk szkolnych. Jego ideą jest aktywizowanie nauczycieli i
uczniów do podejmowania działań kształtujących kompetencje
ekonomiczne. Temat przewodni tegorocznej edycji to
„Bezpieczni w finansach osobistych”.
Sprawdź

„Demokracja: wartości i praktyka. Warsztaty dla uczniów warszawskich szkół branżowych”
W tym roku szkolnym twórcy projektu chcą odwiedzić warszawskie szkoły branżowe z następującymi,
bezpłatnymi warsztatami: praworządność - co to znaczy i jakie ma znaczenie w naszym codziennym życiu?
Samorząd lokalny, samorząd warszawski – jaką rolę pełni w demokracji? Wolność słowa - co właściwie
znaczy i dlaczego jest ważna dla każdego z nas?
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 mogą być publiczne i niepubliczne
placówki edukacyjne, zgłaszające uczniów, klasy
lub zespoły.
Sprawdź

XII Edycja Funduszu Naturalnej Energii | do 8.01.2022
Szkoły mogą już składać wnioski o wsparcie projektów z obszaru ochrony środowiska naturalnego i edukacji
ekologicznej. Pojedynczy grant, który można pozyskać, opiewa na kwotę do 10 000 zł. Tegoroczna tematyka
konkursu dotyczy działań na rzecz oszczędzania energii, korzystania z alternatywnych jej źródeł,
gromadzenia i racjonalnego wykorzystania wody oraz powstrzymania zmian klimatycznych.
Sprawdź
Więcej informacji

Dzieje się w Warszawie
Omicron – nowy wariant wirusa SARS-CoV-2 – stanowisko PAN
Od początku pandemii obawialiśmy się powstania wariantu SARS-CoV-2 o dużej łatwości przenoszenia się
pomiędzy ludźmi i omijającego odporność pochorobową czy poszczepienną. Co możemy zrobić w tej chwili?
Każda z niezaszczepionych jeszcze osób powinna poważnie rozważyć zaszczepienie się, a osoby już
zaszczepione – jeżeli tylko jest to możliwe – przyjęcie trzeciej dawki szczepionki.
Sprawdź

Startuje 9. edycja budżetu obywatelskiego w Warszawie
Można już zgłaszać projekty do kolejnej edycji budżetu obywatelskiego. Do dyspozycji mieszkańców
przeznaczono rekordową kwotę – 101 130 815 zł. Etap składania projektów potrwa do 25 stycznia 2022 r.
Sprawdź

Rodzinna Chanuka z Muzeum POLIN |
12.12
W tym roku światła Chanuki rozbłysną w
różnych częściach Warszawy. W trasę po
stolicy ruszy wesoły Chanukobus, w
którym będą na Was czekać przepyszne
pączki, dzieci dostaną piękne
drewniane chanukije do własnoręcznego
ozdobienia, a kapela Niwińskich nauczy
nas tradycyjnych chanukowych piosenek.
Sprawdź

Podaruj zwierzętom magię świąt – zbiórka prezentów dla Warszawskiego zoo
Od 6 grudnia Warszawskie ZOO rozpoczyna zbiórkę darów dla zwierząt. Prezenty można zostawiać
codziennie od 6 do 31 grudnia w godzinach 7:00-19:00 u pracowników ochrony przy dwóch czynnych
obecnie wejściach: od ul. Ratuszowej oraz od strony Mostu Gdańskiego.
Sprawdź

Miejskie lodowiska czekają na łyżwiarzy
Warszawa uruchomi tej zimy 15 miejskich lodowisk w dwunastu dzielnicach. Pierwsze już działają i czekają
na miłośników jazdy na łyżwach m.in. w Wawrze, na Targówku i Mokotowie, a już w sobotę otwarcie
popularnej wśród warszawiaków ślizgawki na Rynku Starego Miasta
Sprawdź

Codzienny stan wojenny w 40. rocznicę 13 XII
Warszawa z czasu stanu wojennego – stołeczne instytucje przygotowały aplikacje, wystawy, koncerty,
spektakle i spacery historyczne, opowiadające o dramatycznych wydarzeniach roku 1981 i codzienności
tamtego okresu.
Sprawdź

Wtorki dla nauczycieli w muzeum POLIN: Judaizm i chrześcijaństwo. Jak uczyć w szkole o wspólnych
korzeniach? | 14.12
Czy nauczanie o wspólnych korzeniach judaizmu i chrześcijaństwa może przyczyniać się do budowania
płaszczyzny porozumienia? Czy znajomość podobieństw i różnic między religiami ma szansę przeciwdziałać
pojawianiu się i funkcjonowaniu mitów antysemickich? Jak budować w szkole (i nie tylko) dialog
międzyreligijny? Zagadnienia te będą przedmiotem ostatniej w tym roku dyskusji z cyklu „Wtorki dla
nauczycieli".
Sprawdź
Więcej informacji

EDUWARSZAWA
Aktualności
Pilotażowy program warsztatów z praktycznej obsługi pakietu Microsoft 365
Warsztaty przeznaczone są dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Odbywają się w
cyklu dwóch spotkań dla każdej grupy. Grupy dzielą się według przedmiotów (2 grupy na każdy): język polski,
język obcy, matematyka, historia, chemia, geografia, biologia, informatyka, technika, plastyka, muzyka,
przyroda, religia lub etyka, wychowanie fizyczne, zajęcia z wychowawcą.
Sprawdź

Środa z Eduwarszawa.pl: nowości i zmiany w aplikacjach Office 365 oraz w Eduwarszawa.pl |
Webinarium | 15.12
Zapraszamy na kolejne spotkanie online z cyklu "Środa z Eduwarszawa.pl". Będzie ono poświęcone
przeglądarkom internetowym, ich obecnym możliwościom oraz uniwersytetowi 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 – nagranie webinarium
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
OSE IT Szkoła - platforma e-learningowa dla uczniów i nauczycieli
OSE IT Szkoła to platforma edukacyjna z dostępem do bezpłatnych materiałów i kursów e-learningowych,
zawierająca ponad 200 bezpłatnych kursów e-learningowych w kilkunastu kategoriach. Oferuje szkolenia z
zakresu m.in. bezpiecznego korzystania z Internetu, sztucznej inteligencji, programowania czy baz danych,
które skierowane są zarówno do uczniów, jak i nauczycieli.
Sprawdź

„Nasz Bałtyk”
Strona „Nasz Bałtyk” adresowana jest do każdego,
kto pragnie nabyć niezbędną wiedzę o Morzu
Bałtyckim; miłośnika przyrody, nauczyciela czy
ucznia. Znajdują się tutaj cenne informacje
dotyczące biotopu i biocenozy oraz naszego morza:
historii Bałtyku, jego cechach morfometrycznych,
hydrologii, bioróżnorodności, zasobach i problemach
ekologicznych.
Sprawdź

Copernicus College
Założony w 2014 roku Copernicus College to pierwsza w Polsce platforma typu MOOC (masowe otwarte
kursy online), umożliwiająca szerokiej publiczności uczestniczenie w kursach uniwersyteckich przez Internet.
Każdy może tu pogłębiać wiedzę i rozwijać własne zainteresowania w pełni bezpłatnie, online, po polsku, u
najlepszych polskich uczonych oraz młodych ambitnych naukowców. Znajdziecie tu kursy, wykłady
gościnne oraz podręczniki. Szkolenia składają się z kilku lub kilkunastu modułów (nagranych wykładów),
podzielonych na kilkunastominutowe części, a także z dodatkowych materiałów – artykułów naukowych,
fragmentów książek czy zestawów ćwiczeń i testów. Wszystko to pozwoli Wam wygodnie przyswajać
wiedzę i rozwijać swoje zainteresowania bez wychodzenia z domu. Ukończenie kursu wymaga – jak to na
uniwersytecie – zdania egzaminu, którego zaliczenie umożliwi pobranie certyfikatu. Obok kursów na
platformie znaleźć można e-podręczniki, pozwalające uzupełnić wiedzę przed przystąpieniem do bardziej
specjalistycznych zajęć, a także wykłady gościnne, wygłoszone przez gwiazdy światowej nauki,
przetłumaczone na język polski i wzbogacone o dodatkowe materiały.
Sprawdź

Wasze Edu historie
Uczeń Technikum nr 1 zdobył złoty medal w konkursie SkillsPoland Gdańsk 2021
SkillsPoland Gdańsk 2021 to konkurs dla uczniów szkół branżowych, studentów i młodych pracowników.
W ciągu dwóch dni ponad 90 zawodników z całej Polski mierzyło się z zadaniami w dziewięciu
konkurencjach: obsługa gości hotelowych, stolarstwo, florystyka, instalacje elektryczne, frezowanie CNC,
meblarstwo, instalacje sanitarne i grzewcze, mechanika pojazdów rolniczych i budowlanych. Złoty medal
warszawskiego ucznia, Tytusa Sokołowskiego, to nie tylko zwycięstwo w SkillsPoland Gdańsk 2021, ale
przede wszystkim możliwość reprezentowania Polski na światowym konkursie dla młodych rzemieślników i
fachowców – WorldSkills, który odbędzie się w październiku 2022 roku w Szanghaju.
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.

