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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
•

Kayah – Wiosna przyjdzie

•

Marek Grechuta - Wolność

•

Bruce Springsteen - Growin' Up
Możecie razem z nami tworzyć listę przebojów!
Na Wasze propozycje czekamy pod adresem:
redakcja.BE@um.warszawa.pl

Oświatowe espresso
Akcja Żonkile w szkołach, bibliotekach i instytucjach kultury
19 kwietnia weź udział w akcji Żonkile, upamiętniającej rocznicę
powstania w getcie warszawskim. Zgłoś swoją szkołę,
bibliotekę, instytucję kultury i otrzymaj dostęp do materiałów
edukacyjnych, przy pomocy których przeprowadzisz zajęcia.
Można je odbyć zarówno w formie zdalnej, jak i stacjonarnie, w
szkole.
Sprawdź

Remont zabytkowego budynku – siedziby Zespołu Szkół
Specjalnych nr 89
Podejmowane są działania, zmierzające do pozyskania środków na
kompleksowy remont budynku. Z uwagi na jego historyczny aspekt,
przed rozpoczęciem prac należało wykonać ekspertyzy techniczne, co
doszło do skutku dzięki współpracy Biura Edukacji ze Stołecznym
Konserwatorem Zabytków. Dzięki podjęciu przez Biuro Edukacji
współpracy ze Stołecznym Konserwatorem Zabytków powstały
ekspertyzy określające stan techniczny budynku.
Sprawdź

Konferencja „Luka pandemiczna i co dalej?”
27 stycznia br. odbyła się konferencja, zorganizowana przez m.st. Warszawę, pn. „Luka pandemiczna w
edukacji i co dalej?”. Z uwagi na duży wzrost zakażeń, wydarzenie z udziałem przedstawicieli warszawskiego
środowiska edukacyjnego miało formę hybrydową.
Sprawdź

Otwarcie nowej szkoły na Żoliborzu
Już po feriach pierwsi uczniowie rozpoczną naukę w nowo otwartym Zespole Szkolno-Przedszkolnym przy
ul. Anny German. Budynek jest jedną z największych placówek oświatowych w Warszawie.
Sprawdź

Weź udział w Programie Rozwoju EduLiderstwa
Program to kompleksowa, 2-letnia inicjatywa, która ma na celu wsparcie młodych nauczycieli w rozwoju
kompetencji liderskich, społecznych i pedagogicznych. Projekt obejmuje współpracę z tutorem, peerlearning oraz szkolenia i warsztaty.
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
W poszukiwaniu podmiotowości. Doświadczenia Janusza Korczaka a współczesne placówki edukacyjne |
Szkolenie | 16.02
Celem szkolenia jest rozwijanie wiedzy i kompetencji w obszarze pracy zgodnej z Korczakowską ideą
wychowania, w tym umożliwienie uczestnikom doświadczenia fenomenu podmiotowości, budowanie
opartych na nim instytucji oraz wpływu na relacje z innymi ludźmi.
Sprawdź

Rola emocji w życiu i pracy nauczyciela | Szkolenie | 19.02
Szkolenie adresowane jest do nauczycieli szkół i placówek oświatowych. Jego cel to rozwój kompetencji
interpersonalnych w obszarze pracy z emocjami własnymi oraz uczniów. Wydarzenie zostało zorganizowane
przez WCIES.
Sprawdź

Wydarzenia online
Pierwsze kroki z Microsoft 365 (Office 365) w szkole. Kolejna edycja bezpłatnych szkoleń
indywidualnych
Już w lutym br. rozpoczyna się kolejna edycja indywidualnych szkoleń, dzięki którym nauczyciele szkół
podstawowych oraz ponadpodstawowych zapoznają się z usługą Office 365 w szkole, czyli jej zastosowaniem
w pracy dydaktycznej i własnej. Zainteresowani uczestnictwem mają do dyspozycji sześć terminów.
Sprawdź

Jak radzić sobie ze stresem - praktyki wzmacniające dobrostan | Warsztaty | 11.02
WCIES zaprasza nauczycieli i pedagogów na dwudniowe warsztaty online, których celem jest zdobycie
wiedzy na temat mechanizmów i konsekwencji stresu, umiejętności rozpoznawania go, a także
podejmowania działań redukujących skutki przeciążenia organizmu.
Sprawdź

Jak przygotować krótkie, ciekawe materiały wideo przy pomocy smartphona oraz wykorzystać
nowoczesne serwisy internetowe | Warsztaty | 15.02
Podczas warsztatów online nauczyciele zapoznają się z możliwościami tworzenia krótkich materiałów
wideo i ich zastosowaniem w pracy dydaktycznej (synteza tematu lekcji, wywiad z gościem, zadawanie
pracy domowej).
Sprawdź

Szkolny program wspierania uzdolnionych – cz. 1 | Kurs | 18.02,
1.03. 9.03
WCIES organizuje trzydniowe (20-godzinne) szkolenie,
dostarczające podstawowych informacji na temat pracy z uczniem
zdolnym oraz przygotowujące do opracowania szkolnego
programu wspierania osób uzdolnionych.
Sprawdź

Psychoteka. Jak rozmawiać z dziećmi o seksualności? | Seminarium | 22.02
Seminarium adresowane jest zarówno do rodziców, jak też nauczycieli. Jego celem jest zrozumienie
specyfiki rozwoju seksualnego dzieci i młodzieży oraz rozwijanie umiejętności prowadzenia rozmowy z
dzieckiem.
Sprawdź
Więcej informacji

Przyszłość jest dziś
O Kosmosie przy kawie: Astrofizyka w edukacji |
Webinar | 16.02
Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu „O kosmosie
przy kawie”. Tym razem tematem przewodnim
rozmowy będą czarne dziury.
Sprawdź

edCamp VII – zgłoś swój pomysł!
Masz pomysł na innowacyjne rozwiązanie edTech? A może
już tworzysz narzędzia cyfrowe i chcesz dostosować je do
sektora edukacji? Jeśli tak, edCAMP to wydarzenie właśnie
dla CIEBIE! Zgłoś do 17 lutego swój pomysł, wpisujący się w
jedną ze ścieżek tematycznych: wspierające cyfrową
higienę, rozwijające kompetencje miękkie lub edTech.
Sprawdź

Projekty i inicjatywy
Konkursy
X Ogólnopolski Konkurs „Dbaj o klimat z normami” | do 6.05
„Dbaj o klimat z normami" – to temat tegorocznego jubileuszowego konkursu „Normalizacja i ja". Uczniowie
mogą przygotować grafikę, film lub esej, a nauczyciele – scenariusz lekcji, obejmujący obszar tematyczny,
zawarty w tytule konkursu.
Sprawdź

„Konstytucja na Szóstkę” – konkurs im. Wiktora
Osiatyńskiego | 18.03
Konkurs skierowany jest do nauczycieli. Polega na
przygotowaniu scenariusza i realizacji zajęć edukacyjnych na
temat „Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela
zapisane w Konstytucji”.
Sprawdź
Więcej informacji

Programy edukacyjne
Warszawa dla początkujących - publikacja dla obcokrajowców
Muzeum Warszawy realizuje projekty językowe oraz wydaje
materiały dydaktyczne, które uczą języka polskiego, przybliżając
zarazem obcokrajowcom historię i kulturę stolicy. We współpracy z
Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji powstała darmowa publikacja
dla obcokrajowców w wieku szkolnym oraz ich nauczycieli. Książka
to pomoc w nauczaniu języka polskiego, a jednocześnie nietypowy
przewodnik po stolicy, zawierający również ćwiczenia.
Sprawdź

„Historie osobiste”
15 lutego ruszają "Historie osobiste" – cykl sześciu filmów edukacyjnych, skierowanych do uczniów klas VII-VIII
oraz szkół ponadpodstawowych. Przybliżają losy, twórczość i działalność znanych postaci, m. in. Juliana
Tuwima, Bolesława Leśmiana, jak również tych mniej rozpoznawalnych: Zuzanny Ginczanki, Racheli Korn czy
małżeństwa Żabińskich.
Sprawdź
Więcej informacji

Eko inicjatywy
Nauka segregacji odpadów dla szkół i przedszkoli
„Mini wysypisko” to projekt edukacyjny Miejskiego
Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m.st. Warszawie, poświęcony
segregacji odpadów. Po feriach zimowych w nowej odsłonie
warsztatów udział będą mogły wziąć stołeczne przedszkola i
szkoły podstawowe. Tym razem zajęcia odbywać się będą nie
tylko w placówkach, ale również w Centrum Informacyjnym
rozbudowy i modernizacji ZUSOK na Targówku.
Sprawdź

Konkurs „Warszawska Ekoliga" | do 13 marca
Konkurs polega na przygotowaniu przez uczniów projektu edukacyjnego z zakresu edukacji ekologicznej.
Jego celem jest podniesienie poziomu świadomości ekologicznej mieszkańców Warszawy oraz promocja czy
upowszechnianie najciekawszych projektów w ramach szkolnej i pozaszkolnej edukacji ekologicznej.
Sprawdź
Więcej informacji

Dzieje się w Warszawie
Nowy program Muzeum Warszawy 2022
Muzeum Warszawy i jego oddziały ruszają z nowym programem na pierwsze miesiące nowego roku.
Przywracanie pamięci o zapomnianych losach miasta, historie inspirujących kobiet i wyzwania współczesnej
miejskości to najważniejsze zapowiadane tematy.
Sprawdź

Od niewidocznego biletu do kruszenia
betonu
Poznaliśmy ostateczną liczbę zgłoszeń (drogą
elektroniczną i na papierze) do 9. Edycji budżetu
obywatelskiego. Nadesłano 1943 projekty, w tym
217 ogólnomiejskich i 1726 dzielnicowych.
Głosowanie odbędzie się od 15 do 30 czerwca br.
Sprawdź

Narodowe Muzeum Techniki otwarte dla zwiedzających
Od 1 lutego Muzeum zaprasza na dwie wystawy: „Historia transportu – morzem, lądem i powietrzem” oraz
„Historia komputerów. Liczy się!”.
Sprawdź

Nie daj się oszukać fałszywemu wnuczkowi
Niemal każdego dnia na policję w Warszawie trafia zgłoszenie o wyłudzeniu metodą „na
wnuczka/policjanta”. Miasto chce uświadomić seniorom to niebezpieczeństwo i apeluje do wszystkich
mieszkańców, by ostrzegali swoje babcie, dziadków czy innych starszych członków rodziny.
Sprawdź
Więcej informacji

EDUWARSZAWA
Aktualności
Jak dodać formę weryfikacji zabezpieczeń?
Wprowadzamy obowiązek uwierzytelniania wieloskładnikowego (Multi Factor Autentication, MFA) dla kont
osób z uprawnieniami administracyjnymi: dyrektorów placówek, koordynatorów dzielnicowych i
administratorów szkolnych. Po wpisaniu nazwy konta i hasła muszą potwierdzić swoje uprawnienia przez
zainstalowaną na telefonie aplikację. Jest to niezbędne dla skutecznej ochrony danych osobowych.
Przygotowaliśmy krótką instrukcję, która pokazuje, jak to zrobić.
Sprawdź

Logowanie spoza Polski będzie wymagało MFA
W związku ze wzmożonymi próbami logowania się spoza Polski, wymagamy od takich użytkowników
dwuskładnikowego logowania. Każdy, kto będzie próbował zalogować się na swoje konto w Eduwarszawie
poza granicami naszego kraju, będzie musiał w ten sposób potwierdzić swoją tożsamość.
Sprawdź

Portal Ucznia - witryna SharePoint dla warszawskich uczniów
W ramach programu Eduwarszawa.pl uczniowie wszystkich warszawskich placówek publicznych mogą
korzystać z Portalu Ucznia – platformy ułatwiającej naukę. Dostęp do niego mają także nauczyciele, którzy
przystąpili do Eduwarszawy.
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
E-kartka z Warszawy
„E-kartka z Warszawy”, projekt Domu Spotkań z Historią, to mobilne kalendarium historii stolicy dostępne na
stronie www.ekartkazwarszawy.pl oraz w formie aplikacji na smartfony. Informuje o tym, co danego dnia
wydarzyło się w Warszawie – stwarza możliwość odkrywania jej na nowo i poznawania zawiłej historii
poprzez naoczne relacje świadków. Na platformie znajdziecie archiwalne zdjęcia, fragmenty gazet, filmy czy
grafiki, które dają niezwykły obraz miasta w XX wieku. Projekt zawiera także interaktywną Google Maps,
umożliwiającą identyfikację opisywanego miejsca.
Sprawdź

Fototeka
Serwis Fototeka prezentuje zasoby fotograficzne
Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego,
związane tematycznie z historią filmu polskiego
(filmy, ludzie, wydarzenia itp.). Elektroniczna baza
powstaje w oparciu o zgromadzone zbiory
fotosów, negatywów i diapozytywów – zawiera
zarówno znane, jak też unikatowe fotosy i robocze
zdjęcia z planu (w pierwszym etapie z filmów
powstałych przed 1989 rokiem), zdjęcia twórców
(reżyserów, aktorów, operatorów itd.) oraz
fotogramy z premier filmowych.
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.

