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WARSZAWSKIE WIEŚCI OŚWIATOWE
Szanowni Państwo,
przedstawiamy kolejny numer Warszawskich Wieści Oświatowych – 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
•

Krzysztof Daukszewicz – „Klasówka z fragmentu wolności"

•

Grzegorz Turnau – „Śnieg"

•

The Rolling Stones – „Winter"
Możecie razem z nami tworzyć listę przebojów!
Na Wasze propozycje czekamy pod adresem:
redakcja.BE@um.warszawa.pl

Oświatowe espresso
Nauka zdalna do końca ferii zimowych – gotowe przepisy
Od 27 stycznia 2022 r. do 27 lutego 2022 r. uczniowie szkół podstawowych klas V-VIII i uczniowie szkół
ponadpodstawowych przechodzą na naukę zdalną. Zdalnie pracować będą również placówki kształcenia
ustawicznego i centra kształcenia zawodowego. Uczniowie z klas I-IV szkół podstawowych i przedszkolaki
kontynuują naukę w trybie stacjonarnym. Minister Edukacji i Nauki podpisał rozporządzenie w tej sprawie.
Sprawdź

Pozarządownik szkolny 4.0 – rekrutacja
Zapraszamy nauczycieli i uczniów warszawskich szkół
podstawowych (VII i VIII klasy) oraz ponadpodstawowych do
udziału w 4. edycji programu „Pozarządownik szkolny”.
Celem programu jest rozwijanie wiedzy o trzecim sektorze, o
działalności organizacji pozarządowych i możliwościach
współpracy NGO’sów ze szkołami.
Sprawdź

Warszawska Szkoła Zimowa
Warszawska Szkoła Zimowa to bezpłatne zajęcia dla
uczniów, którzy będą w 2022 roku zdawać egzaminy
ósmoklasisty i maturalne. Lekcje pomogą uporządkować
wiedzę w zakresie objętym podstawą programową
kształcenia ogólnego z zakresu przedmiotów
humanistycznych oraz matematyczno-przyrodniczych.
Sprawdź

Raport: Edukacja dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE) jako przykład regresu polskiej
oświaty
Autorki raportu próbują przybliżyć sytuację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE) oraz
odpowiedzieć na pytanie, co zrobić, aby zatrzymać widoczny powszechnie regres polskiej oświaty, w
szczególności dotykający dzieci z SPE.
Sprawdź

Kolejny sukces warszawskich szkół - wyniki Rankingu Liceów Ogólnokształcących i Techników 2022
W pierwszej pięćdziesiątce najlepszych ponadpodstawowych szkół w Polsce znalazło się 19 warszawskich
liceów ogólnokształcących i 5 techników. Największy sukces osiągnęło XIV Liceum Ogólnokształcące im.
S. Staszica, zajmując pierwsze miejsce.
Sprawdź

Jak uczyć dzieci o zagrożeniu związanym z wścieklizną? Nowy pakiet edukacyjny WCIES
Obserwujemy rosnącą liczbę wykrytych przypadków wścieklizny w Warszawie i na całym Mazowszu.
Wobec coraz większego zagrożenia zarażenia tą chorobą WCIES przygotował pakiet edukacyjny do
wykorzystania w pracy z uczniami szkół podstawowych. Zapraszamy do lektury i wykorzystywania na
lekcjach.
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
Laboratorium twórczego myślenia - ćwiczenia kreatywności. Trening twórczości | Szkolenie | 29.0101.02.2022
Szkolenie pozwoli na praktyczne doskonalenie umiejętności, związanych z rozbudzaniem kreatywności,
promowaniem postawy twórczej wśród uczniów oraz wykorzystaniem metod twórczych w
realizacji programów szkolnych. Jego celem jest zapoznanie nauczycieli ze współczesnym rozumieniem
twórczości, jak również rozwojowymi czy środowiskowymi blokadami twórczości i sposobami ich
przezwyciężania.
Sprawdź

Wydarzenia online
Dotknij, poczuj, zobacz, usłysz, czyli jak łączyć rozwój wielozmysłowy z edukacją medialną |
Konferencja | 28.01
Konferencja skierowana jest do dyrektorów i nauczycieli przedszkoli oraz rodziców dzieci w wieku
przedszkolnym. Jej celem jest wzrost kompetencji uczestników w zakresie rozwoju wielozmysłowego
dzieci, w tym umiejętności rozpoznawania indywidualnych potrzeb i nawiązywania współpracy ze
specjalistą.
Sprawdź

Spotkania z Leonem - profilaktyka agresji dla dzieci w wieku 5-9 lat | Szkolenie | 29-30.01
WCIES zaprasza na szkolenie, podejmujące problematykę celów i uwarunkowań agresji u dzieci w wieku
przedszkolnym. Uczestnicy spotkania zostaną przygotowani do prowadzenia zajęć z zakresu profilaktyki
zachowań agresywnych według programu „Spotkania z Leonem”.
Sprawdź

Jak budować autorytet wśród uczniów i rodziców? | Webinar | 31.01
Podczas webinaru dowiesz się wielu wartościowych rzeczy na temat budowy autorytetu wśród uczniów i
ich rodziców. Poznasz także różnice między autorytetem naturalnym a formalnym, zasady
skutecznego dialogu z przedstawicielami różnych grup wiekowych oraz stawiania granic przy zachowaniu
wzajemnego szacunku.
Sprawdź

Nowatorskie studia podyplomowe z zakresu zarządzania
placówką oświatową z elementami zarządzania
hybrydowego (zdalnego) | nabór do 1.02
Studia odbywają się na Uniwersytecie Warszawskim
i prowadzone są na dwóch kierunkach: podyplomowe
z zarządzania placówką oświatową, z elementami zarządzania
hybrydowego (zdalnego) oraz podyplomowe pn. „Szkoła wobec
nowych wyzwań” (dla nauczycieli i pedagogów,
z wykorzystaniem eksperymentu oraz innowacyjnej metody
pracy projektowej STEAM).
Sprawdź

Pierwsze kroki z Microsoft 365 (Office 365) w szkole | Szkolenie | 3.02-10.02
Szkolenie organizowane jest przez WCIES i obejmuje 4 godziny dydaktyczne. Jego uczestnicy zostaną
zapoznani z usługą Office 365 w szkole i jej zastosowaniem w pracy dydaktycznej i własnej.
Sprawdź

„Zaangażowani uczniowie” – cykl webinariów dla nauczycieli | 10.02
Dzięki udziałowi w webinarach dowiesz się m. in., dlaczego młodym ludziom brakuje motywacji
i zainteresowania szkołą oraz co każdy nauczyciel może zrobić, by rozbudzić w nich poczucie
odpowiedzialności. Najbliższe spotkanie odpowie na pytanie, jak słuchać uczniów, by usłyszeć ich potrzeby i
włączyć w tworzenie szkoły.
Sprawdź

Tworzymy podcasty - nowe formy przekazywania wiedzy | Szkolenie | 24.02 – 24.03
Szkolenie potrwa 16 godzin dydaktycznych. Jego celem jest zapoznanie z narzędziami do przygotowywania
podcastów oraz przybliżenie sposobów wykorzystywania narzędzi do przygotowania podcastów (montaż,
cięcie, nagrywanie).
Sprawdź
Więcej informacji

Przyszłość jest dziś
Śledztwo Jamesa Webba. Dołącz do spotkania
online!
3 lutego dołącz do śledztwa Jamesa Webba –
spotkania przeznaczonego dla nauczycieli i uczniów –
i odkryj, jak Webb będzie zgłębiał
tajemnice wczesnego wszechświata. Podczas
śledztwa usłyszymy ciekawe wyjaśnienia kluczowych
badań naukowych związanych z Teleskopem
Kosmicznym. Nie zabraknie także wywiadów z
ekspertami ESA: Markiem McCaughreanem i Giovanną
Giardino.
Sprawdź

Regulacja Internetu a wolność słowa. Podcast Fundacji Batorego
O co chodzi w ustawie, dotyczącej regulacji wolności słowa w Internecie? Czy jako społeczeństwo mamy
kompetencje, aby uczestniczyć w tej dyskusji? Jak powinny wyglądać ramy prawne funkcjonowania
mediów społecznościowych? O tym opowiedział Krzysztof Izdebski, ekspert Fundacji im. Stefana
Batorego.
Sprawdź

Projekty i inicjatywy
Konkursy

Zostań uDOSTĘPniaczem! | do 10.02
Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu 2-minutowego
filmu o tematyce związanej z dostępnością. Akcja ma na celu
uświadomienie uczniom, jak wiele barier znajduje się w
otoczeniu oraz uwrażliwienie młodzieży na potrzeby niektórych
grup społecznych.
Sprawdź

Mistrz Recyklingu i przyjaciele | do 30.03
Konkurs przeznaczony jest dla dzieci z klas IV-VI. Będą one mogły przygotować dwa zadania: pierwsze
polega na wymyśleniu scenariusza gry zachęcającej do recyklingu opakowań, w drugim trzeba w formie
krótkiego filmiku przekonać przyjaciół do selektywnej zbiórki i recyklingu elektroodpadów.
Sprawdź

Największy w Polsce konkurs sportowy dla szkół podstawowych
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych. Zadaniem szkół i dzieci jest przygotowanie jak
największej liczby różnorodnych inicjatyw sportowych (zawodów, biegów, turniejów etc.) oraz
zaangażowanie do nich jak największej liczby uczniów ze szkoły i okolicy, tak aby następnie poprzez relacje
foto czy wideo jury oraz publiczność mogły wyłonić zwycięzców konkursu na najbardziej inspirującą szkołę.
Sprawdź
Więcej informacji

Programy edukacyjne

„Tradycyjny sad” - zgłoś klasę do projektu edukacyjnego
Projekt organizowany jest przez Fundację Banku Ochrony
Środowiska z myślą o zachowaniu różnorodności biologicznej
Polski i zdrowiu społeczeństwa. Ruszyła rekrutacja do piątej
edycji programu.
Sprawdź
Więcej informacji

Eko inicjatywy
Podaj Dalej - daj drugie życie używanym rzeczom
Warszawa uruchamia pilotażowy projekt „Podaj Dalej” oparty o
ekonomię współdzielenia i nawiązujący do filozofii „zero waste”.
W jego ramach w stolicy mają powstać Dzielnie –
ogólnodostępne miejsca, gdzie mieszkańcy będą mogli zostawić
używane rzeczy w dobrym stanie, z których nie chcą już
korzystać lub których nie potrzebują, a także niewykorzystana
żywność.
Sprawdź
Więcej informacji

Dzieje się w Warszawie
Nowe obiekty, sukcesy na Igrzyskach Olimpijskich i wsparcie dla sportowców –
sportowe podsumowanie roku 2021
W minionym roku m.st. Warszawa świętowało nie tylko sukcesy sportowców, w tym medale olimpijskie, ale
też otwierało nowe obiekty, organizowało miejskie wydarzenia sportowe czy przyznawało stypendia i
nagrody.
Sprawdź

Podziel się zdjęciami Warszawy z lat 90.
Muzeum Warszawy razem ze Stowarzyszeniem
Masław i inicjatywą "Tu było, tu stało" prowadzi zbiórkę
amatorskich fotografii Warszawy lat 90. XX wieku.
Poszukiwane są zdjęcia widoków ulic, placów, witryn
sklepowych, osiedli, dzielnic śródmiejskich i obrzeży
miasta, a także okazjonalne portrety rodzinne w
plenerze czy amatorskie sesje ślubne.
Sprawdź

143 książki! Rekord w Nagrodzie Kapuścińskiego
Do 13. edycji Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego zgłoszono 143 książki, z czego 104 zostały napisane po
polsku, a 39 to tłumaczenia z dziewięciu języków obcych. W kwietniu jury ogłosi nominacje, czyli tytuły
dziesięciu reportaży, spośród których zostanie wyłoniona finałowa piątka.
Sprawdź

Galeria światła nad Wisłą
Rzuć wszystko i chodź nad Wisłę! Zapraszamy na świetlny spacer – zachęca Jan Piotrowski, pełnomocnik
Prezydenta m.st. Warszawy ds. Wisły. Na Bulwarach Wiślanych w rejonie pomnika Syrenki trwa ekspozycja
prac Aleksandry Jasionowskiej, które będą prezentowane w formie galerii świateł.
Sprawdź

Warszawski Transport Publiczny w czasie ferii
Uczniowie od 31 stycznia do 13 lutego odpoczną od nauki. Będą zmiany w funkcjonowaniu Warszawskiego
Transportu Publicznego.
Sprawdź
Więcej informacji

EDUWARSZAWA
Aktualności
Oto lista dwustu najpopularniejszych haseł w 2021 roku!
WordPass sporządził listę dwustu najpopularniejszych, a zarazem najłatwiejszych do złamania, haseł
wykorzystywanych w 2021 roku. Każde z nich można zgadnąć w mniej niż sekundę!
Sprawdź

Instrukcja podwójnego uwierzytelniania
Od stycznia wprowadzamy obowiązkowe podwójne uwierzytelnianie dla dyrektorów szkół i szkolnych
administratorów. Oznacza to wymóg potwierdzania tożsamości przez aplikację na smartfonie.
Przygotowaliśmy krótką instrukcję, która pokazuje, jak to zrobić.
Sprawdź

Blokada konta oraz reset haseł użytkowników
W ramach rozwoju aplikacji do zarządzania eduwarszawą umożliwiamy administratorom szkolnym blokadę
kont oraz reset haseł użytkowników. Zachęcamy do zapoznania się z krótką instrukcją.
Sprawdź

Interfejs z logami dotyczącymi zarządzania użytkownikami
W aplikacji do zarządzania eduwarszawą pojawiła się możliwość lepszego zarządzania użytkownikami. Każdy
szkolny administrator będzie miał dostęp do informacji, kiedy i czyje hasło zostało zresetowane, czyje konto
zostało zablokowane lub odblokowane oraz na temat archiwizacji danego konta.
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
Ninateka
Ninateka to filmy dokumentalne, fabularne, eksperymentalne, reportaże, animacje, zapisy
spektakli teatralnych czy operowych, rejestracje koncertów i dokumentujące życie kulturalno-społeczne
oraz audycje radiowe. Każdemu materiałowi towarzyszy rzetelny redakcyjny opis, najczęściej z biogramem
twórcy czy występujących w dziele osób. Obok wybranego przez Was nagrania znajdziecie powiązane
tematycznie bądź gatunkowo nagranie wideo lub audio. Wszystkie materiały zamieszczone na portalu są
bezpłatne, a dostęp do nich nie wymaga logowania.
Są też wolne od reklam.
Sprawdź

Domowe Zasady Ekranowe
Platforma Domowe Zasady Ekranowe to część
kampanii, stworzonej przez Fundację Dajemy
Dzieciom Siłę. Rodzice znajdą na stronie
szczegółowe informacje na temat zasad
korzystania z ekranów w rodzinie oraz porady,
jak je wprowadzić w życie. W serwisie
zamieszone zostały również materiały wideo,
grafiki oraz szereg eksperckich artykułów i
podcastów, dotyczących m.in. wpływu
nadużywania ekranów na rozwój mózgu
dziecka, sposobów zapobiegania
uzależnieniu od ekranów czy budowania relacji z
dzieckiem. Na potrzeby projektu powstał
ponadto film o dziecięcym mózgu,
niepostrzeżenie wchodzącym w fascynującą
relację z ekranami, która z czasem okazuje się
szkodliwa.
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.

