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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
•

Zbigniew Preisner, Beata Rybotycka – „Kolęda dla nieobecnych"

•

Metro (Robert Janowski, Katarzyna Groniec) – „Uciekali" (kolęda)

•

Andrzej Zaucha i in. – „Przekażmy sobie znak pokoju"

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

Oświatowe espresso
Życzenia Dyrektorki Biura Edukacji z okazji Świąt Bożego Narodzenia
Sprawdź

Czarne chmury zbierają się nad polską edukacją
List prezydenta m.st. Warszawy Rafała Trzaskowskiego do rodziców w
związku z przygotowanymi przez Ministerstwo Edukacji i Nauki
propozycjami zmian w prawie oświatowym.
Sprawdź

Razem dla „Wolnej szkoły" – wspólny protest przeciw zmianom
w oświacie
Ramię w ramię przedstawiciele władz samorządowych, środowisk
oświatowych, rodzicielskich i uczniowskich oraz organizacji
społecznych, zjednoczonych w kampanii „Wolna
szkoła”, protestują przeciw szkodliwym zmianom w
edukacji, znanym jako „lex Czarnek”. 14 grudnia br. w Sejmie miały
odbyć się prace nad ustawą o nowelizacji prawa oświatowego, ale
zostały zawieszone.
Sprawdź

Negatywna ocena projektowanych zmian w polskiej oświacie w raporcie Komisji Europejskiej
W najnowszym raporcie Komisji Europejskiej „Education and Training Monitor 2021” opublikowano negatywną
ocenę proponowanych przez rząd zmian w polskiej oświacie. Doceniona została inicjatywa "Wolna Szkoła".
Sprawdź

Wolskie rozmowy o edukacji przyszłości
7 grudnia br. w Zespole Szkół im. Michała Konarskiego na warszawskiej Woli miała miejsce bardzo ważna
debata na temat edukacji przyszłości, przebiegająca pod hasłem „Jakiej szkoły chcemy?”.
Sprawdź

Warszawa szczepi dzieci w wieku 5-11 lat od 18 grudnia
Od 14 grudnia rodzice mogą zapisywać dzieci w wieku od 5 do 11 lat na szczepienia przeciw COVID-19. Dzieci
otrzymają szczepionkę firmy Pfizer.
Sprawdź

Film informacyjno-edukacyjny "Pigułka wiedzy. Choroby zakaźne"
Zapraszamy do obejrzenia filmu informacyjno-edukacyjnego zrealizowanego na zlecenie Warszawskiego
Szpitala dla Dzieci. Jego tematyka dotyczy chorób zakaźnych i sposobów ochrony przed nimi.
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
Umiejętności coachingowe w pracy kadry pedagogicznej | Szkolenie | 08.01 – 06.03
Celem szkolenia jest rozwój kompetencji coachingowych związanych ze wspieraniem i budowaniem
relacji w kontakcie indywidualnym i grupowym z uczniami oraz wychowankami.
Sprawdź

Wydarzenia online
Bezpieczne korzystanie z zasobów sieci - jak nie dać się cyberprzestępcom i nie paść ofiarą oszustwa? |
Szkolenie | 30.12
Na warsztatach poznasz m. in. zagrożenia, czyhające na każdym kroku w sieci, sposoby, w jakie
przestępcy próbują Cię okraść i oszukać, oraz metody rozpoznawania potencjalnych ataków oraz skuteczne
metody obrony.
Sprawdź

Partycypacja młodzieży – międzynarodowe i polskie inspiracje | Seminarium | 10.01
Jak wyglądają praktyki w zakresie partycypacji młodzieży w Polsce i zagranicą? Seminarium z pewnością
dostarczy inspiracji i wiedzy wszystkim, którzy pracują lub planują pracę z młodymi ludźmi.
Sprawdź

Psychoteka. Nastolatek a zaburzenie osobowości borderline |
Szkolenie | 11.01
Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, pedagogów, psychologów
oraz rodziców. Jego cel stanowi przybliżenie zagadnień związanych z

zaburzeniem osobowości z pogranicza (BPD)
Sprawdź

Gry w edukacji przedszkolnej | Szkolenie | 18.01
Celem szkolenia jest podniesienie
kompetencji nauczycieli z zakresu wykorzystania gier
w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, a także
zdobycie wiedzy nt. klasyfikacji gier, ich cech
i elementów składowych oraz potencjalnego zastosowania
w pracy zawodowej.
Sprawdź

Praca w klasie wielokulturowej – międzykulturowość wyzwaniem dla wielokulturowej szkoły |
Szkolenie | 22.01
Podczas szkolenia poznasz najważniejsze wyzwania związane z pracą w wielokulturowym środowisku
szkolnym. Zdobędziesz także wiedzę na temat równego traktowania i wspierania integracji w klasie i szkole
wielokulturowej.
Sprawdź

Jak zadbać o swoje bezpieczeństwo w sieci? | Bezpłatny kurs dla rodziców i nauczycieli
Internet, choć ma wiele pozytywnych aspektów, wiąże się też z zagrożeniami. Weźcie udział w kursie
„Miękkie aspekty bezpieczeństwa w Internecie” i dowiedźcie się, co zrobić, aby nie dać się złapać w sieci
cyberprzestępców.
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 m.
in. finansowanie działalności na poziomie 3-4 tys. zł
rocznie, preferencyjny dostęp do
wydarzeń (wykłady, warsztaty) i zasobów
(np. pudełka edukacyjne) ESERO-Polska oraz
możliwość uczestniczenia w szkoleniach
trenerskich Centrum Nauki Kopernik.
Sprawdź

Projekty i inicjatywy
Konkursy
Młodzież o zaufaniu. Konkurs dla uczniów z Europy | do 1.03
Czym jest zaufanie? Czy możemy ufać mediom
społecznościowym? Co to znaczy wierzyć ekspertom
naukowym? To propozycje tematów prac, które mogą zgłaszać
uczniowie z całej Europy, by zdobyć Youth on Trust Awards 2022.
Tematem przewodnim konkursu w ramach projektu UE PEriTia
jest zaufanie. Termin zgłoszeń do 1 marca 2022 r.
Sprawdź

„Let’s Lem!” – uwolnij swoją kreatywność i dołącz do grona
polskich wizjonerów! | do 5.01
Wymyślmy coś, co może być początkiem czegoś nowego,
wyjątkowego, przełomowego w historii ludzkiej
cywilizacji. Najciekawsze zgłoszenia konkursowe (opis
kreatywnej idei, produktu przyszłości) mają szansę na publikację
w formie e-booka
Sprawdź

„SłuchaMY Was" konkurs dla szkół podstawowych | do 24.01
Wystartował konkurs SłuchaMY Was, w którym mogą brać udział warszawskie szkoły podstawowe.
Zgłaszajcie pomysły na inicjatywy ekologiczne, które chcielibyście zrobić w swojej szkole. Każda z nich ma
szansę na wygranie jednej z pięciu instalacji fotowoltaicznych, które zostaną zamontowane na dachu
budynku. Jednocześnie E.ON wybierze trzy spośród pięciu zwycięskich projektów i wesprze finansowo ich
realizację.
Sprawdź
Więcej informacji

Programy edukacyjne
„Sieć na kulturę" - bezpłatne warsztaty dla dzieci i młodzieży
Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych dzieci
i młodzieży w wieku 10-18 lat poprzez uczestnictwo
w atrakcyjnych warsztatach online. Aktualnie prowadzona jest
rekrutacja na zajęcia, które odbędą się w dniach 27-31.12.2021.
Sprawdź

STEAM Academy – trwa nabór na szkolenia dla warszawskich
licealistek
STEAM Academy to bezpłatny program szkoleń online z zakresu
nauk ścisłych, technologii, inżynierii, sztuki matematyki (ang.
Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics),
skierowany do uczennic warszawskich liceów w wieku 15-18 lat.
W ramach programu uczestniczki wezmą udział w 60 godzinach
zajęć, zdobywając praktyczne umiejętności z obszaru STEAM oraz
rozwijając kompetencje miękkie.
Sprawdź
Więcej informacji

Eko inicjatywy
Warszawskie szkoły uczą o smogu – scenariusze lekcji dla
klas 4-6
Warszawa realizuje plan przeciwdziałania zmianie klimatu i
adaptacji do jej skutków. Jednym z głównych elementów
programu jest edukacja, dlatego stolica tworzy i przekazuje
warszawskim szkołom pomoce dydaktyczne. Tym razem z
materiałami o zanieczyszczeniu powietrza mogą zapoznać się
uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych.
Sprawdź

Eco-Schools
Eco-Schools to międzynarodowy program edukacyjny, który angażuje młodych ludzi w rozwiązywanie
problemów ekologicznych. Projekt oferuje m. in. konspekty lekcji, stanowiące rodzaj drogowskazu dla
nauczycieli, którzy chcieliby kształcić swoich uczniów w zakresie takich kwestii, jak odpady.
Sprawdź

Daj prezent choince – wybierz drzewko w doniczce
Tych mieszkańców Warszawy, którzy zakup świątecznego drzewka mają jeszcze przed sobą, stolica zachęca
do rozważenia wyboru choinki w doniczce. Takie rozwiązanie umożliwi ponowne posadzenie iglaka w
nowym roku, o co zadbają Lasy Miejskie – Warszawa. Choinki będzie można oddać 8 lub 15 stycznia.
Sprawdź
Więcej informacji

Dzieje się w Warszawie
Zimowe świętowanie w Muzeum Warszawy
Chcesz dowiedzieć się, jak dawniej się do nich przygotowywano i jak celebrowano w stolicy Boże
Narodzenie? Zabierz uczniów na lekcję do Muzeum Warszawy!
Sprawdź

Komunikacja miejska w okresie świątecznym i noworocznym
Już niedługo warszawiacy usiądą przy wigilijnym stole, ale wcześniej udadzą się na ostatnie zakupy.
Szkoły przeszły na naukę zdalną, a po świętach uczniowie i przedszkolaki będą odpoczywać. Przed
stolicą także Sylwester i Święto Trzech Króli. Warszawski Transport Publiczny dostosuje się do wszystkich
potrzeb mieszkańców.
Sprawdź

Boże Narodzenie w XIX-wiecznej
Warszawie
Święta Bożego Narodzenia, oprócz wymiaru
religijnego, to świeckie rytuały i tradycje.
Wydają się nam one niezmienne od stuleci.
Czy tak jest rzeczywiście? Jak warszawiacy
obchodzili Gwiazdkę w XIX wieku? Co było
dla nich ważne i oczywiste, a czego my już
nie znamy?
Sprawdź

Teatralne zakończenie roku. Najlepsze propozycje na Sylwestra
Najnowsze teatralne produkcje oraz znane i lubiane hity, komedie, musicale, wspomnienia o wielkich
nieobecnych. W warszawskich teatrach koniec roku 2021 zapowiada się bardzo barwnie. Jeszcze można
zdobyć bilety na sylwestrowe spektakle.
Sprawdź

Królewski Ogród Światła
Królewski Ogród Światła przy pałacu w Wilanowie to wystawa plenerowa, w ramach której tysiące
kolorowych diod ułożono w finezyjne kształty. Świetlna instalacja jest doskonałą propozycją na zimne i
szare wieczory zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Ulubiona jesienno-zimowa wystawa warszawiaków będzie
czynna do 27 lutego 2022 r.
Sprawdź

Warszawa idealnym miejscem dla prowadzenia biznesu z sektora IT!
Według raportu „State of Warsaw IT” stolica to dynamicznie rozwijający się rynek ekspertów i specjalistów.
Potwierdzają to opinie samych przedsiębiorców – aż 93 proc. firm IT jest bardzo usatysfakcjonowana z
wyboru Warszawy jako miejsca prowadzenia działalności.
Sprawdź

Warszawa przyciąga talenty i liderów
Warszawa rozpoczyna realizację programu "Przyciągamy talenty i liderów”. To jeden z elementów
wykonawczych „Strategii #Warszawa2030”.
Sprawdź
Więcej informacji

EDUWARSZAWA
Aktualności
Coraz więcej użytkowników korzysta z Eduwarszawy!
Od początku grudnia licencje A3 otrzymali nauczyciele z ponad 220 kolejnych jednostek oświatowych.
Łącznie korzysta z nich już ponad 500 jednostek. Licencje na poziomie A3 mają wszystkie jednostki, w
których regularnie loguje się do Eduwarszawy ponad połowa użytkowników.
W grudniu z Eduwarszawy korzystało ponad 100 tys. użytkowników. Każdego dnia logowali się do serwisu
łącznie pół miliona razy (20 i 21 grudnia liczba ta była trzykrotnie większa).
Wprowadzamy podwójne uwierzytelnianie
Od początku stycznia 2022 r. wprowadzamy obowiązkowe podwójne uwierzytelnianie dla dyrektorów szkół i
szkolnych administratorów. Oznacza to wymóg potwierdzania tożsamości przez aplikację na smartfonie.
Instrukcja jest dostępna w ramach poradnika nauczyciela Eduwarszawy.
Problem z logowaniem do środowiska MS Office przy użyciu Firefox
Po ostatniej aktualizacji programu Firefox mogą wystąpić problemy do logowania się do środowiska MS365
z użyciem tejże przeglądarki. Jeżeli sytuacja dotyczy Ciebie, postępuj według naszej instrukcji (znajdziesz ją
pod poniższym linkiem).
Sprawdź

Dodaj awatar do swojego konta
Dodanie awatara do swojego konta pozwala na identyfikację każdego użytkownika MS Office 365. Taka
praktyka jest potrzebna zwłaszcza w przypadku powtarzających się danych użytkowników. Poniżej krótka
instrukcja.
Sprawdź

Środa z Eduwarszawa.pl – nagranie webinarium
Zachęcamy do obejrzenia nagrania z trzeciego webinaru, zorganizowanego w ramach cyklu „Środa z
Eduwarszawa.pl". Spotkanie poświęcone było przeglądarkom internetowym, ich obecnym możliwościom
oraz uniwersytetowi 365. W wydarzeniu wzięli udział eksperci Microsoft oraz członkowie zespołu
eduwarszawa.pl.
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
Otwarta Zachęta
Otwarta Zachęta jest częścią dużego portalu, prezentującego całość działalności galerii, czyli m. in. dzieł
sztuki oraz olbrzymiej dokumentacji wystaw i materiałów im towarzyszących (katalogi, foldery). Znajdziecie
tu nie tylko informacje o wystawach i wydarzeniach, ale również prace z kolekcji, materiały edukacyjne,
dokumentacyjne czy publikacje dostępne na licencjach CC.
Strona zbudowana została na bazie sześciu
kategorii: kolekcja, wystawy, materiały
edukacyjne, dokumentacja, teksty/artykuły oraz
audiodeskrypcje. Podzielono je na podkategorie
systematyzujące zbiory i ułatwiające poruszanie
się po stronie.
Sprawdź

Edukacja Medialna
Serwis Edukacja Medialna to pierwszy
kompletny program do prowadzenia edukacji
medialnej w Polsce. Obecnie zawiera ponad
235 lekcji dla wszystkich etapów
edukacyjnych: wychowania przedszkolnego,
nauczania początkowego, starszych klas
szkoły podstawowej i szkół
ponadpodstawowych.
Sprawdź

Wolne lektury
Serwis Wolne Lektury to biblioteka internetowa, w której zgromadzonych zostało 5846 utworów literackich.
Wszystkie dzieła są odpowiednio opracowane –opatrzone przypisami, motywami i udostępnione w kilku
formatach. W bibliotece znajduje się również kilkaset audiobooków, czytanych przez takich aktorów, jak:
Danuta Stenka, Jan Peszek, Andrzej Chyra, Paulina Holtz, Andrzej Seweryn, Adam Fidusiewicz. Można ich
słuchać w formatach MP3 i Ogg Vorbis.
Sprawdź

„Wasza Warszawa”

„Wasza Warszawa" to bezpłatna aplikacja, która dzięki bogactwu źródeł i ciekawostek historycznych pozwala
na nowo odkryć mniej lub bardziej zapomnianą codzienność mieszkańców stolicy. Łączy ona najlepsze
cechy przewodnika i vademecum historycznego: korzystając ze zdjęć, nagrań filmowych i dźwiękowych,
dokumentów oraz innych świadectw, poprowadzi Was przez współczesną stolicę oraz przybliży pasjonującą
historię miasta. Interaktywne mapy z różnych momentów XX wieku, spacery czy gry miejskie, wykorzystujące
technologię rzeczywistości rozszerzonej (AR), pozwolą zanurzyć się w historii stolicy. Z okazji 40. rocznicy
wprowadzenia stanu wojennego aplikacja została uzupełniona o dziesiątki miejsc, zdjęć i faktów, które
można poznawać, spacerując z telefonem w ręku, lub na spokojnie, w domowym zaciszu. Jest też możliwość
sprawdzenia swojej wiedzy o stanie wojennym i Warszawie!
Sprawdź

Wasze Edu historie
Warszawscy licealiści gośćmi na szczycie COP26 w Glasgow
Szczyt klimatyczny Organizacji Narodów Zjednoczonych COP26 zapowiadany był jako spotkanie ostatniej
szansy na powstrzymanie katastrofy klimatycznej. Z powodu pandemii dwutygodniowe obrady przeniesiono
na listopad 2021 roku. Do szkockiego Glasgow przylecieli przywódcy ponad 200 państw, by razem omówić
najpilniejsze wyzwania klimatyczne i stworzyć wspólny front działania. Pełne patosu zapowiedzi czy
deklaracje nie zrobiły jednak wrażenia na aktywistach, którzy postanowili tłumnie przyjechać do Szkocji, by
domagać się realnych zmian. Wśród nich znaleźli się aktywiści klimatyczni z Warszawy – Maria Budzowska,
uczennica XLI LO im. J. Lelewela i Jan Dąbrowski, uczeń XVI LO im. S. Sempołowskiej. Zachęcamy do
wysłuchania wywiadu, w którym młodzi warszawiacy opowiedzieli o spotkaniu w Glasgow.
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.

