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WARSZAWSKIE WIEŚCI OŚWIATOWE
Szanowni Państwo,
przedstawiamy kolejny numer Warszawskich Wieści Oświatowych – newslettera Biura Edukacji Urzędu
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
•

Teatr Ateneum - ”Dla Ukrainy - w hołdzie i z nadzieją”

•

Mieczysław Fogg - "Piosenka o maju i róży"

•

SDM - "Ballada majowa"

•

Czesław Niemen - "Jeszcze swój egzamin zdasz"

Możecie razem z nami tworzyć listę przebojów!
Na Wasze propozycje czekamy pod adresem:
eduredakcja.be@eduwarszawa.pl

Oświatowe espresso
Posłowie PiS odrzucili 20-procentowe podwyżki dla nauczycieli
28 kwietnia 2022 r. Sejm odrzucił poprawki Senatu do nowelizacji Karty Nauczyciela, zakładające podwyżkę
wynagrodzeń nauczycielskich o 20 proc.
Sprawdź

Egzamin maturalny w 2022 r.
4 maja br. prawie 290 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących, techników, branżowych
szkół II stopnia i szkół artystycznych przystąpiło do pisemnego egzaminu z języka polskiego na poziomie
podstawowym. To pierwszy sprawdzian w sesji głównej matur, który potrwa do 23 maja br.
Sprawdź

Projekt edukacji zdalnej dla młodych ludzi z Ukrainy, mieszkających w Warszawie
W Pałacu Młodzieży został otwarty centralny punkt do nauki zdalnej w ukraińskim systemie edukacji. Będzie
czynny od poniedziałku do piątku od 9:00 do 13:30. Do dyspozycji uczniów przygotowano sale wyposażone w
sprzęt komputerowy z ukraińską klawiaturą, co umożliwi samodzielną pracę.
Sprawdź

Nadużywanie ekranów przez dzieci. Jak sobie radzić z problemem? | Poradnik dla nauczycieli i
rodziców
Ostatnie lata, a szczególnie czas pandemii wzbudzają coraz więcej pytań o czas, jaki dzieci i młodzież
spędzają przed ekranami. Opiekunowie są stawiani przed dylematami, na ile pozwalać na korzystanie ze
sprzętu elektronicznego. Zapraszamy do lektury poradnika Fundacji Orange, który odpowiada na te
wątpliwości.
Sprawdź

Nagrody dla szkół, które uczą dobra
Jak uczyć o prawach człowieka, rozwijać empatię i wrażliwość –
najlepiej wiedzą to laureaci 3. edycji Warszawskiej Nagrody
Edukacyjnej im. Marka Edelmana. Podczas uroczystej gali,
zorganizowanej w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN,
przekazano również nagrody dla szkół i placówek wyróżnionych w
2020 i 2021 r., kiedy z powodu pandemii uroczystość nie była
organizowana.
Sprawdź

160 bezpłatnych lekcji na 160. urodziny MNW
Z okazji 160. urodzin Muzeum Narodowe w Warszawie
przygotowało program 160 darmowych lekcji, warsztatów i
oprowadzań. Oferta dotyczy zarówno wydarzeń stacjonarnych,
jak i zajęć online.
Sprawdź
Więcej informacji

Dowiedz się, w jaki sposób możesz pomóc osobom uciekającym przed wojną w Ukrainie.
•

19115 dla obywateli Ukrainy

•

Wsparcie na rzecz Ukrainy – najważniejsze działania MEiN

•

Edukacja – Warszawa dla Ukrainy

•

Koordynatorzy dzielnicowi – pomoc uczniom z Ukrainy

•

Lista poradni psychologiczno-pedagogicznych, udzielających wsparcia dzieciom i rodzicom
cudzoziemskim

•

Jak możesz wesprzeć obywateli Ukrainy: lista aktualnych zbiórek, wolontariat, oferty dla nauczycieli

•

WCIES – informacje i materiały edukacyjne, dotyczące aktualnych wydarzeń w Ukrainie

Doskonalenie umiejętności
Wydarzenia stacjonarne
VI Forum Nauczycieli Plastyki i Edukacji Plastycznej | 7.05.
Forum to doroczne spotkanie nauczycieli plastyki, klas I-III, świetlicy, terapeutów, wychowawców oraz
wszystkich, którym bliska jest sztuka lub chcą wzbogacić swój warsztat pracy dydaktycznej. Jest ono okazją
do spotkania, wspólnej pracy twórczej, wymiany doświadczeń i dyskusji.
Sprawdź

Przykłady rozwiązywania problemów wychowawczych | Warsztaty | 10.05
Celem zajęć jest wskazanie możliwości zastosowania idei korczakowskich w rozwiązywaniu problemów
wychowawczych oraz doskonalenie kompetencji, w tym radzenie sobie z wyzwaniami pracy pedagoga.
Sprawdź

Kompetencje międzykulturowe – czym są, po co i jak je rozwijać w szkole | Kurs | od 19.05
Uczestnicy szkolenia przyjrzą się wyzwaniom, jakie dla pracy nauczyciela, pedagoga, psychologa szkolnego
niesie wojna w Ukrainie, napływ uczniów doświadczonych przymusową migracją czy pandemia koronawirusa
i konieczność pracy zdalnej. Szkolenie będzie okazją do poszerzenia konkretnych umiejętności czy wiedzy,
niezbędnych w rozwijaniu kompetencji międzykulturowych własnych oraz dzieci i młodzieży.
Sprawdź

Tutoring jako metoda pracy z uczniem zdolnym - II stopień | Kurs doskonalący | od 20.05
WCIES zaprasza do udziału w kursie pogłębiającym wiedzę i doskonalącym posiadane umiejętności w
tutoringu (II stopień), którego celem jest wsparcie nauczycieli – tutorów w praktyce zawodowej. W trakcie
szkolenia uczestnicy poznają nowe narzędzia, otrzymają pomoc w doborze najlepszych instrumentów do
zrealizowania zaplanowanych celów oraz zwiększą samoświadomość w roli tutora.
Sprawdź

Majowe Mrozy w Warszawie | Konferencja | 20.05 i 21.05
Uczestnicy konferencji wezmą udział w wykładach, spotkaniach warsztatowo-seminaryjnych, ćwiczeniach i
panelach, przygotowanych przez profesjonalistów: firmy komputerowe, fundacje, instytucje, organizacje
pozarządowe, a także nauczycieli, liderów i koordynatorów edukacji informatycznej.
Sprawdź
Więcej informacji

Wydarzenia online
Aspekty prawne wykonywania zawodu psychologa i psychoterapeuty | Webinar | 6.05
WCIES zaprasza specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych na webinar, podczas którego
zostaną omówione podstawy prawne wykonywania zawodu, a także zakres i funkcja tajemnicy zawodowej
oraz konsekwencje jej naruszenia.
Sprawdź

„Przeciwdziałanie przemocy w szkołach - program profilaktyczny IMPACT" | Kurs | 9-11.05.2022
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę zaprasza nauczycieli pracujących z uczniami od 13 do 16 r.ż. do udziału w
bezpłatnym szkoleniu, dotyczącym programu profilaktycznego IMPACT.
Sprawdź

Microsoft 365, czyli jak wzmocnić komfort pracy nauczyciela, podnosząc jakość kształcenia | Webinar |
10.05
Spotkanie będzie miało charakter panelu dyskusyjnego, podczas którego dowiecie się, jaki wpływ ma
stosowanie narzędzi Microsoft 365 na komfort pracy nauczyciela i podnoszenie jakości kształcenia oraz jak
proces cyfryzacji wpływa na działanie szkół w 2022 r. Organizatorem webinaru jest Szkoła w Chmurze.
Sprawdź

Samorządność uczniowska szansą na rozwój szkoły | Szkolenie | 10.05
Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli zaprasza na szkolenie online odnośnie
wymagań państwa dotyczących rozwoju szkół i aktywności uczniów oraz sposobów wdrażania młodzieży do
samorządności.
Sprawdź

Integracja uchodźców z polskim
społeczeństwem | Webinar | 11.05
Jak integrować dzieci ukraińskie i polskie w
placówkach szkolnych? Jak radzić sobie z barierą
językową? W jaki sposób aktywizować
uchodźców na rynku pracy? Czy napływ osób z
Ukrainy do Polski może budzić konflikty
społeczne? Jak na nie reagować? Na te i wiele
innych pytań odpowie dr Maria Baran,
psycholożka międzykulturowa i wykładowczyni
Uniwersytetu SWPS.
Sprawdź

„Osoba trans w szkole" | Webinar | 17.05
W trakcie webinaru zostaną zaprezentowane treści związane ze spektrum przeżyć, dotyczących
różnorodności płciowej oraz jej ekspresji u osób nastoletnich – zagadnienia teoretyczne (jak ujmowana jest
obecnie różnorodność płciowa, transpłciowość, niebinarność) i kliniczne (doświadczenia z pracą z młodzieżą,
zgłaszane trudności i dylematy). Wydarzenie realizowane jest w ramach kampanii „LGBT+ja”.
Sprawdź

Queer and Here 2022: Intersekcjonalność, seksualność i język. Konferencja Naukowa MyGender SWPS |
20 - 22.05
Konferencja w całości poświęcona będzie społeczności queer oraz jej dorobkowi kulturowemu,
artystycznemu i naukowemu. W tym roku organizatorzy skupią się w szczególności na trzech obszarach:
intersekcjonalności, seksualności i języku inkluzywnym.
Sprawdź
Więcej informacji

Przyszłość jest dziś
Bezpłatny program edukacyjny Przyszłość
jest dziś - Centrum Nauki Kopernik
Centrum Nauki Kopernik zachęca
nauczycieli klas VII-VIII i szkól średnich do
korzystania ze scenariuszy lekcyjnych,
filmów z ekspertami oraz innych eduinspiracji, oferowanych w programie
edukacyjnym. Dostępne są online i
bezpłatnie, po kliknięciu w link.
Sprawdź

Prototypowanie 2.0: Pomoce naukowe | Warsztaty | 1.06, 8.06
Centrum Nauki Kopernik zaprasza na warsztaty tworzenia pomocy naukowych, czyli szkolnych eksponatów,
urządzeń pomiarowych i zestawów do przeprowadzania doświadczeń z zastosowaniem mikrokontrolerów.
Przeznaczone są dla nauczycieli z Polski i Niemiec. Odbędą się dwa spotkania online oraz czterodniowe
warsztaty stacjonarne w CNK w Warszawie.
Sprawdź

Projekty i inicjatywy
Konkursy
„Pomalujmy razem świat – Розмалюймо світ разом”. Nowy konkurs plastyczny Rzecznika Praw
Dziecka | do 1.06
Prace na temat praw dziecka, pokazujące przyjaźń, wspólną zabawę, rodzinę, miłość, także tę do ojczyzny,
można wykonać dowolną techniką plastyczną (bez użycia programów komputerowych) – mogą to być
rysunki, obrazy malowane farbami czy instalacje przestrzenne. Termin składania prac mija 1 czerwca br.
Sprawdź

Konkurs plastyczny „Jestem mieszkańcem europejskiej
metropolii” | do 31.05
Uczestnicy konkursu mają za zdanie stworzyć plakat (format A1)
ilustrujący, jak bardzo zmieniło się ich otoczenie w ciągu 18letniej obecności Polski w Unii Europejskiej. Praca powinna
wskazywać na korzystne zmiany, jakie zaszły dzięki projektom
dofinansowywanym ze środków Unii Europejskiej.
Sprawdź

III edycja konkursu „Zaspiewajmy.pl” | do 17.06
Narodowe Centrum Kultury ogłasza trzecią edycję konkursu „Zaśpiewajmy.pl”, polegającego na solowym
wykonaniu jednej wybranej piosenki z interaktywnego śpiewnika NCK zaspiewajmy.pl. Do wygrania udział
w warsztatach muzycznych, profesjonalne nagranie w studiu oraz nagrody pieniężne.
Sprawdź
Więcej informacji

Programy edukacyjne
MegaMisja | do 16.05
MegaMisja to nieodpłatny ogólnopolski program nowoczesnej edukacji, który podnosi cyfrowe
kompetencje nauczycieli, a dzieciom pomaga odkryć dobre i bezpieczne strony technologii. A wszystko w
formie przyjaznej zabawy w cyfrowe laboratorium, w którym pomagają animowanym bohaterom złapać
niesfornego psotnika, ucząc się przy tym ważnych zasad młodego internauty. Program może być
realizowany w ramach zajęć lub na świetlicy szkolnej.
Sprawdź

Digital Youth Forum
Digital Youth Forum poświęcone jest edukacji w zakresie
bezpiecznego, kreatywnego, pozytywnego korzystania z
internetu i nowych technologii. Wydarzenie kieruje się do
uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych i I-III szkół
ponadpodstawowych. Organizowane jest z myślą o
transmitowaniu go w klasach.
Sprawdź

#SuperKoderzy | do 16.05
#SuperKoderzy to ogólnopolski program edukacyjny Fundacji
Orange, którego kluczowy element to nauka programowania.
Adresowany jest do szkół podstawowych i uczniów w wieku 9-14
lat. W czasie trwania programu dzieci uczą się programowania,
podstaw robotyki i poznają świat nowych technologii nie tylko
na lekcjach informatyki, ale też przyrody, historii, języka
polskiego, muzyki, matematyki czy języków obcych. Rekrutacja
trwa do 16 maja br.
Sprawdź

Archi-przygody
Startuje nabór do Archi-przygód. W ramach programu edukatorzy z dziedziny architektury, designu i sztuk
plastycznych poprowadzą nowatorskie zajęcia dla najmłodszych odbiorców kultury. Projekt skierowany jest
do uczniów klas I-III szkół podstawowych. Jego cel to wszechstronne kształtowanie wrażliwości dzieci na
otaczającą je przestrzeń publiczną oraz edukowanie w zakresie możliwości wpływu na otoczenie. Poprzez
uczestnictwo w warsztatach, bazujących na nowoczesnych sensorycznych i doświadczalnych metodach
pracy, uczestnicy mogą przekonać się empirycznie, jak ważna dla jakości życia jest estetyka, harmonia oraz
środowisko naturalne.
Sprawdź
Więcej informacji

Eko inicjatywy
Rowerowy maj – czas start
Rowerowy Maj to ogólnopolska kampania społecznoedukacyjna, promująca korzystanie z rowerów w mieście. Zasady
są proste: codziennie, przez cały miesiąc, każde dziecko, które
dotrze do swojego przedszkola lub szkoły w sposób aktywny
(czyli nie tylko na rowerze, ale też hulajnodze, rolkach czy
deskorolce), otrzymuje dwie naklejki – jedną do rowerowego
dzienniczka, adrugą na plakat klasowy. Dla najaktywniejszych
uczestników, klas, grup i placówek przewidziane są atrakcyjne
nagrody.
Sprawdź
Więcej informacji

Dzieje się w Warszawie
Na wiślanej fali – Warszawa zaprasza na(d) rzekę
Rozpoczęły się zapisy na bezpłatne rejsy realizowane z budżetu obywatelskiego, podczas których pasażerom
towarzyszyć będzie animator-przewodnik. Ruszyły także bezpłatne promy oraz komercyjna oferta stołecznej
żeglugi pasażerskiej na Wiśle. Sezon nad rzeką potrwa do później jesieni. A hitem jest nowy, wielki statek –
Fisherman, który pomieści aż 250 pasażerów.
Sprawdź

Warszawa w setce miast-pionierów na
rzecz neutralności klimatycznej
Komisja Europejska wybrała sto
europejskich miast, które wezmą udział w
misji na rzecz neutralności klimatycznej do
2030 r. W tym gronie znalazła się również
polska stolica.
Sprawdź

Wolontariat młodzieżowy w Muzeum Warszawy
Muzeum Warszawy zaprasza młodzież do udziału w wolontariacie. To świetna okazja, aby dowiedzieć się, jak
działa muzeum, ale i szansa na współtworzenie tego wyjątkowego miejsca. Wolontariuszem może zostać
każdy, kto ukończył 13 lat i jest dyspozycyjny kilka godzin w tygodniu.
Sprawdź

Co chemik widzi w mleku? | Wykłady dla dzieci | 18.05
Podczas wykładu dzieci dowiedzą się, jakie chemiczne analizy przeprowadza się na mleku. Obejrzą także
ciekawe doświadczenia. Spotkanie organizuje Uniwersytet Dzieci.
Sprawdź

80. urodziny Wojtka Pszoniaka, czyli “SZAL(Ł) PSZONIAKA”
Fundacja Wojciecha Pszoniaka "Kurtyna w górę" i Entropia Słowa zapraszają na jubileuszowy wieczór pt.
SZAL(Ł) PSZONIAKA w 80-lecie urodzin aktora. Spotkanie odbędzie się 17 maja br. o godz. 18:30. Teatr,
poezja, przyjaźnie, kuchnia – o tym wszystkim opowiedzą goście specjalni: Barbara Pszoniak i Katarzyna
Miller.
Sprawdź

Wybieramy najlepszą książkę historyczną minionego roku
Można już zgłaszać książki do Nagrody Historycznej m.st. Warszawy im. Kazimierza Moczarskiego za 2021 rok.
Laureat otrzyma 50 tysięcy złotych oraz statuetkę.
Sprawdź

Grażyna Hase. Zawsze w modzie – nowa wystawa w Muzeum Warszawy
Modelka, projektantka mody, właścicielka galerii sztuki, warszawianka, która współtworzy życie artystyczne i
towarzyskie stolicy. Grażyna Hase – wybitna twórczyni polskiej mody – ma swoją wielką wystawę w Muzeum
Warszawy. To pierwsza modowa ekspozycja w tym miejscu; można ją zwiedzać od 28 kwietnia br.
Sprawdź
Więcej informacji

EDUWARSZAWA
Aktualności
Baza materiałów Eduwarszawa – nagrania ze szkoleń
Na Platformie Eduwarszawa.pl zamieściliśmy materiały ze wszystkich szkoleń i webinarów, organizowanych
przez zespół Eduwarszawy. Wśród nich znalazły się nagrania wideo oraz prezentacje multimedialne.
Sprawdź

Środa z Eduwarszawą | Webinar | 25.05
Zapraszamy na kolejny webinar z cyklu „Środa z Eduwarszawą”. Podczas spotkania opowiemy między
innymi, jak za pośrednictwem programu Power Point tworzyć ciekawe, interaktywne prezentacje
multimedialne.
Sprawdź
Więcej informacji

Przewodniki po Eduwarszawie
Na portalu Eduwarszawa opublikowaliśmy przewodniki dla dyrektorów, administratorów szkolnych oraz
nauczycieli. Znajdą w nich Państwo informacje na temat środowiska Eduwarszawy, aplikacji do
zarządzania Eduwarszawą oraz Microsoft 365.
Aplikacja do zarządzania Eduwarszawą
•

Dyrektorzy i lokalni administratorzy mogą za pośrednictwem aplikacji (https://panel.eduwarszawa.pl/)
zarządzać szkolnym środowiskiem - w tym dodawać oraz usuwać konta uczniów i pracowników. Na
portalu Eduwarszawa znajdą Państwo zakładkę, w której na bieżąco publikowane są porady i
wskazówki, ułatwiające poruszanie się po aplikacji.

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
InstaLing dla Ukrainy
InstaLing to darmowa aplikacja, wspomagająca systematyczną naukę słownictwa wśród uczniów. Dzięki
poprzednim edycjom, prowadzonym regularnie od ośmiu lat, ponad 210 tys. uczniów polskich szkół w
każdym tygodniu powtarza słówka z języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, francuskiego oraz
polskiej ortografii i algebry. Zespół InstaLing opracował w ostatnim czasie specjalne bazy w języku
ukraińskim i udostępnia wszystkie opcje premium za darmo dla uczniów z Ukrainy. Na platformie dostępna
jest też możliwość nauki języka polskiego jako języka obcego.
Bazy dostępnych słówek oraz ich listy,
dopasowane do rozdziałów, zostały opracowane
na podstawie podręcznika dla dorosłych Fundacji
Nauki Języków Obcych Lingua Mundi „Polski na
dobry start”, dostępnych do pobrania bezpłatnie
na stronach Urzędu do Spraw Cudzoziemców,
oraz serii podręczników dla dzieci „Raz, dwa, trzy i
po polsku mówisz ty” Fundacji Wolność i
Demokracja (również nieodpłatnych). Obecnie
dostępne są listy słówek na poziomie A1 oraz A2.
Listy zawierają słówka w języku polskim wraz z
tłumaczeniami w języku ukraińskim.
Rozbudowuje się również słownictwo do nauki języka angielskiego dla Ukraińców, w połączeniu z
podręcznikami używanymi w polskich szkołach – dzięki temu i polscy, i ukraińscy uczniowie będą mogli
realizować efekty kształcenia, a nauczyciele języka angielskiego łatwo przydzielać słownictwo do
konkretnych rozdziałów podręcznika. Dodatkowo, uczniowie, rodzice i nauczyciele z Ukrainy mogą
skorzystać z interfejsu strony, przełożonego na ich język ojczysty: https://ukraina.instaling.pl.Także tutaj
uczniowie z Ukrainy uzyskają dostęp do wszystkich opcji premium platformy InstaLing za darmo.
Sprawdź

„Zrozumieć FOMO" - kurs na OSE IT Szkole
Atrakcyjny wirtualny świat przyciąga nastolatków, ale co w sytuacji, gdy potrzeba sięgania po smartfon
wymknie się spod kontroli? OSE IT Szkoła zaprasza na nowy, bezpłatny kurs „Zrozumieć FOMO”. Dzięki
materiałowi uczestnicy dowiedzą się m.in., czym jest FOMO i jak rozpoznawać jego pierwsze symptomy oraz
poznają różnice między lękiem przed odłączeniem a problemowym używaniem Internetu i urządzeń
cyfrowych. Kurs odpowiada na pytanie, dlaczego nastolatki są grupą szczególnie narażoną na
negatywne skutki FOMO oraz wyjaśnia zagadnienia: fonoholizmu, JOMO (ang. Joy of Missing Out) czy PUI
(problemowego używania Internetu). Nauczyciele i rodzice znajdą w nim ważne numery telefonów i adresy
e-mail, dzięki którym można skontaktować się z zespołami czy liniami pomocowymi, a także wskazówki, jak
wspierać uczniów w wypracowywaniu zdrowych cyfrowych nawyków. Ponadto uczestnicy mają w materiale
quiz, sprawdzający, czy lęk przed odłączeniem nie jest też ich problemem.
Sprawdź

BBC iPlayer
Ponad 16 tys. nagrań efektów dźwiękowych, zgromadzonych w archiwum cyfrowym BBC. Dźwięki (w
formacie WAV), z których każdy można pobrać, zostały umieszczone na specjalnej, niekomercyjnej licencji
RemArc. Efekty są objęte prawami autorskimi BBC, ale mogą być wykorzystywane do celów osobistych,
edukacyjnych lub badawczych. Przeszukując zasoby, każdy znajdzie coś dla siebie: odsłuchamy np. płacz
dziecka z 1960 r., rozmowy przechodniów na krakowskich sukiennicach, gwar nowojorskiej ulicy czy
historyczny start rakiety.
Sprawdź

Chcesz podzielić się z nami ciekawą edu inicjatywą? Znasz edu miejsca w sieci, które warto polecić?
Napisz do nas! eduredakcja.be@eduwarszawa.pl

Wszystkie archiwalne numery Warszawskich Wieści Oświatowych znajdziesz tutaj.

