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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
Mieczysław Fogg – „Pieśń o matce
Wojciech Młynarski – „Nie ma jak u mamy"
Kołysanka dla Róży
Majka Jeżowska – „Wszystkie dzieci nasze są"
Edyta Geppert – „Nie żałuję"
Możecie razem z nami tworzyć listę przebojów!
Na Wasze propozycje czekamy pod adresem:
eduredakcja.be@eduwarszawa.pl

Oświatowe espresso
Wniosek o odwołanie Przemysława Czarnka z funkcji Ministra
Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” żąda w trybie natychmiastowym odwołania
Przemysława Czarnka ze stanowiska Ministra Edukacji i Nauki.
Sprawdź

Rusza rekrutacja do miejskich szkół ponadpodstawowych
Do 20 czerwca br. do godz. 15:00 uczniowie klas VIII szkół podstawowych mogą składać wnioski o przyjęcie
do warszawskich liceów, techników i branżowych szkół I stopnia.
Sprawdź

Obecność dzieci ukraińskich w polskiej szkole – cykl spotkań online
Zapraszamy do obejrzenia nagrań ze spotkań online, poświęconych obecności w polskiej szkole uczniów –
uchodźców z Ukrainy. Webinaria kierowane były do nauczycieli wszystkich przedmiotów (nie tylko języka
polskiego i języków obcych) w klasach, do których w ostatnim czasie dołączyły ukraińskie dzieci.
Sprawdź

„Lato w Mieście” 2022
W czasie akcji „Lato w Mieście” warszawscy uczniowie oraz
dzieci mieszkające w stolicy będą miały przez całe wakacje
zapewnioną opiekę oraz ofertę zajęć: sportowych,
artystycznych, edukacyjnych i rekreacyjnych. Zapisy na
tegoroczną edycję programu trwają do 22 maja.
Sprawdź

Dziecko transpłciowe – efektywny system
wsparcia w szkole
Warszawskie Centrum Innowacji EdukacyjnoSpołecznych i Szkoleń pełni funkcję organizacji
partnerskiej w projekcie „Dziecko transpłciowe –
efektywny system wsparcia w szkole”. Celem
programu jest zmniejszenie dyskryminacji i
przemocy motywowanej uprzedzeniami wobec osób
LGBTQIA+, głównie transpłciowych, w polskich
szkołach.
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
Stop! Zatrzymaj się, popatrz, posłuchaj, poczuj – zabawy i inne aktywności wyciszające przedszkolaków
| Szkolenie | 23.05
Podczas szkolenia zapoznacie się z zasadami i propozycjami zajęć odprężających dla dzieci. Poznacie także
zabawy wspierające wyciszenie i rozwijające koncentrację uwagi u najmłodszych.
Sprawdź

Letnie seminarium dla nauczycieli WARSA i SAWY – „Uzdolnienia a kompetencje przyszłości” | 24.05
Zapraszamy do udziału w seminarium w ramach programu WARS i SAWA. Wydarzenie będzie
„edukacyjnym spotkaniem z nauką", a zaproponowane w jego trakcie aktywności pokażą ciekawe
rozwiązania w obszarze wspierania i rozwijania uczniowskich zdolności.
Sprawdź

Szkoła popandemiczna – pierwsza pomoc. Studium przypadku – program Troskliwa Szkoła
| Konferencja | 31.05
Celem konferencji jest propagowanie idei dbania o dobrostan nauczycieli jako czynnika zwiększającego
poczucie bezpieczeństwa i wzmocnienie roli dyrektora jako osoby wspierającej nauczycieli w budowaniu
pozytywnej atmosfery w placówce. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną wnioski z realizacji programu
„Troskliwa szkoła” oraz założenia projektu Prosocial Schools.
Sprawdź

Autorytet, nudziarz, kosa, a może przyjaciel? O roli nauczyciela w edukacji | Konferencja | 10.06
Wydarzenie będzie dotyczyło roli nauczyciela we współczesnym systemie edukacyjnym. Rozważania na ten
temat staną się zaproszeniem do poszukiwania odpowiedzi na pytanie o czynniki, wpływające na jakość
współczesnej edukacji.
Sprawdź
Więcej informacji

Wydarzenia online
Jak wprowadzić przedszkolaki w świat czytania i pisania? | Webinar | 23.05
Głównym tematem szkolenia będzie przedstawienie sposobów wprowadzania dzieci w wieku
przedszkolnym w świat czytania i pisania. Uczestnicząc w webinarze, zyskasz wiedzę metodyczną
i pedagogiczną oraz dowiesz się, dlaczego warto przygotowywać najmłodszych do nauki czytania
i pisania.
Sprawdź

Jak przygotować krótkie, ciekawe materiały wideo przy pomocy smartphona oraz wykorzystać
nowoczesne serwisy internetowe | Szkolenie | 24.05
Podczas szkolenia poznacie sposoby tworzenia krótkich materiałów wideo. Dowiecie się także, które serwisy
internetowe ułatwiają pracę zdalną lub hybrydową.
Sprawdź

„Rozwój psychoseksualny małego dziecka" | Webinar | 24.05
Prowadzące webinar będą rozmawiać o tym, czego potrzebują dzieci, aby wyrosnąć na osoby czujące się
dobrze w swoim ciele, rozumiejące, że seksualność jest integralną częścią ich samych, umiejące o niej
rozmawiać i wyrażać siebie w tym obszarze. Poruszą również problem rozwoju psychoseksualnego
małego dziecka oraz odpowiedzą na pytanie, czym jest właściwa rozwojowo ekspresja seksualna
najmłodszych.
Sprawdź

Zasady pracy z dzieckiem pochodzącym z rodziny zagrożonej dysfunkcją | Webinar | 25.05
Szkoląca przedstawi elementy systemowej teorii rodziny oraz specyfikę funkcjonowania rodzin zagrożonych
marginalizacją. Webinar pomoże Ci także w uporządkowaniu wiedzy na temat przystosowawczych
mechanizmów dzieci z rodzin alkoholowych. Przekazane podczas szkolenia wskazówki wykorzystasz we
własnej praktyce dydaktycznej w zakresie rozpoznawania dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, nawiązywania i
podtrzymywania z nimi kontaktu oraz efektywnej pracy wychowawczej.
Sprawdź

Jak budować empatyczne relacje z uczniami? | Webinar | 26.05
Podczas spotkania poznacie odpowiedź na pytanie, jak wcielać w realia
szkolne komunikację bez przemocy oraz na czym skupiać się w
budowaniu relacji z uczniami. Dowiecie się także, jak poradzić sobie z
wyzwaniami, stojącymi przed nauczycielami, opiekującymi się dziećmi
z Ukrainy.
Sprawdź

Przemoc wśród dzieci i przemoc wobec dzieci |
Konferencja | 26.05
Podczas konferencji omówione zostaną
formy przemocy w życiu dzieci i młodzieży oraz
sposoby przeciwdziałania tym zjawiskom na
różnych poziomach życia społecznego. Zaproszeni
specjaliści omówią metody, jakie mogą być
wdrażane na poziomie zarówno rodzin, jak i szkół.
Sprawdź
Więcej informacji

Przyszłość jest dziś
Co kosmos może nam powiedzieć o klimacie?
| 25.05
Centrum Nauki Kopernik zaprasza na kolejny
webinar z cyklu „O kosmosie przy
kawie”. Podczas spotkania porozmawiacie o
danych satelitarnych oraz wykorzystaniu ich w
badaniach i edukacji klimatycznej. Dowiecie się,
jakie są zależności między takimi zjawiskami, jak
np. powodzie, a zmianami klimatu. Poznacie
także źródła informacji, które można
wykorzystać do potrzeb edukacyjnych.
Sprawdź

DELL EDU: Cybercraft przygoda z Minecraft oraz ShapeTheFuture jako program wsparcia edukacji |
Podcast
Jak zaangażować uczniów i wzbudzić w nich motywację do nauki? Odpowiedzią jest projekt MicrosoftCybercraft, czyli przygoda, która uczy. Jego celem jest pomoc dzieciom w pozyskiwaniu wiedzy i
umiejętności nie w sposób odtwórczy, a poprzez zostanie konstruktorem wiedzy. Zachęcamy do
wysłuchania podcastu, w którym eksperci DELL oraz Microsoft opowiedzieli o programie.
Sprawdź

Warsztaty wokół wystawy Przyszłość jest dziś | 31.05
Centrum Nauki Kopernik zaprasza nauczycieli przedmiotów ścisłych i humanistycznych, edukatorów oraz
inne osoby pracujące z młodzieżą na warsztaty, związane z wystawą „Przyszłość jest dziś”. Podczas spotkania
dowiecie si, jakie jest znaczenie prezentowanych eksponatów i porozmawiacie o tym, jak w angażujący
sposób wykorzystać je do pracy z uczniami.
Sprawdź

Projekty i inicjatywy
Konkursy
Mickiewicz. Komiks | do 20.07
Przedmiotem konkursu jest stworzenie komiksu, dotyczącego
Adama Mickiewicza. Temat pracy może dotyczyć wydarzeń
związanych z biografią poety lub nawiązywać (pośrednio lub
bezpośrednio) do jego twórczości.
Sprawdź

II edycja konkursu literackiego dla dzieci i młodzieży pn.
„Twoje bezpieczne wakacje” | do 22.05
Przedmiotem konkursu, skierowanego do uczniów klas IV-VII
szkół podstawowych, jest napisanie opowiadania lub bajki
dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz
bezpieczeństwa podczas wakacji. Prace konkursowe należy
przesłać w terminie do 22 maja br.
Sprawdź
Więcej informacji

Programy edukacyjne
Ruszyła rekrutacja do XV edycji Indeks Start2Star
Indeks Start2Star to program stypendialny, adresowany do najzdolniejszych i najbardziej aktywnych
maturzystów, zaczynających studia, pochodzących z niezamożnych rodzin. Co roku wybieranych jest
czternaście osób, które otrzymają stypendium w wysokości 1600 zł brutto miesięcznie, wypłacane przez
cały okres studiów.
Sprawdź

„Akademia Dojrzewania Lactacyd”
Program przygotowany jest z myślą o uczennicach w wieku 10-15
lat. Jego celem jest edukacja z zakresu profilaktyki zdrowotnej
dziewcząt w okresie dojrzewania. Zgłaszając swoją szkołę do
akcji, otrzymacie bezpłatny pakiet materiałów edukacyjnych,
który wspomoże profesjonalne przeprowadzenie zajęć
dydaktycznych. Pakiet zawiera scenariusze zajęć dla nauczyciela
wraz z filmami edukacyjnymi, plakat informacyjny dla szkół,
poradniki dla nastolatek, karty z pytaniami oraz notesy z
bilansem nastolatka.
Sprawdź

Pilotażowy program skierowany do dzieci i młodzieży uzależnionych od nowych technologii
W ramach programu wybrane ośrodki na terenie całego kraju będą realizowały działania terapeutyczne
skierowane do uczniów problemowo korzystających z nowych technologii. W placówce będzie można
bezpłatnie skorzystać z diagnozy i porad psychologicznych, psychoterapii indywidualnej, rodzinnej czy
grupowej oraz terapii środowiskowej.
Sprawdź

ErasmusDays 2022
Ruszyła rejestracja na wydarzenia organizowane w ramach ErasmusDays 2022. Od 13 do 15 października br.
na całym świecie organizowane będą spotkania, wystawy oraz debaty, w trakcie których można posłuchać
(lub samemu opowiedzieć) o efektach projektów Erasmus+. Aby dołączyć do akcji, zaplanuj dowolne
wydarzenie z nim związane - spotkanie, dyskusję, wystawę cyfrową, wycieczkę po mieście, wspólne czytanie
bądź zajęcia kulinarne online.
Sprawdź
Więcej informacji

Eko inicjatywy

Konkurs „Etykiety energetyczne w służbie ratowania planety”
Konkurs skierowany jest do opiekunów oraz uczniów klas IV-VIII.
Zadanie polega na nagraniu filmu w formie reklamy, o długości
do 3 min. Technika pracy dowolna. Zgłoszenia należy przesłać do
24 maja br.
Sprawdź

Spacer dendrologiczny "Jak czytać drzewa" – Park Praski
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy zaprasza na cykl spacerów dendrologicznych „Jak czytać drzewa?”. O tym, jak
drzewa komunikują się między sobą i dbają o siebie oraz o ich roli w miejskim ekosystemie opowie miejski
dendrolog Tomasz Maksym. Podczas spotkań mieszkańcy dowiedzą się o historii, która swe piętno potrafi
wyryć w pniu i koronie. Posłuchają również o wykorzystywaniu produktów z drzew w dawnej Polsce,
wartości i pielęgnacji drzew oraz ich prawidłowym sadzeniu.
Sprawdź
Więcej informacji

Dzieje się w Warszawie
Piknik Naukowy
Czy kropla wody może lewitować? Jak to się dzieje, że glony świecą? Czy prarekiny miały zdrowe zęby?
Odpowiedzi należy szukać na 25. Pikniku Naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik, którego
bohaterką będzie woda.
Sprawdź

Smakowity Dzień Dziecka z Muzeum
POLIN
Zapraszamy na wielkie rodzinne święto –
Dzień Dziecka z Muzeum POLIN. W niedzielę,
29 maja br., wspólnie z animatorami ruszycie
w miasto, żeby rozwiązywać kulinarne
zagadki i próbować przysmaków z różnych
rejonów świata. Zagracie też razem w
rodzinną grę na wystawie „Od kuchni.
Żydowska kultura kulinarna”, a w czasie
warsztatów kulinarnych poznacie tajniki
przygotowywania kruchego ciasta.
Sprawdź

Za złotówkę do muzeum i teatru
Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych zapłacą symboliczną złotówkę za zwiedzanie
instytucji kultury samorządu województwa mazowieckiego. Wśród instytucji, biorących udział w
akcji, znalazł się m.in. Teatr Polski w Warszawie, Muzeum Azji i Pacyfiku czy Warszawska Opera
Kameralna.
Sprawdź

Historyczna zmiana na rondzie Dmowskiego. Zielone i z zebrami
Po raz pierwszy od kilkudziesięciu lat, przechodząc przez centrum Warszawy, nie trzeba schodzić do
podziemi. Wokół ronda Dmowskiego działają cztery już nowe przejścia dla pieszych, którymi można łatwo
wejść na wydłużone i poszerzone przystanki tramwajowe, oraz trzy przejazdy rowerowe.
Sprawdź

Koncerty Chopinowskie znów w Łazienkach
15 maja br. Plenerowe Koncerty Chopinowskie wróciły do Łazienek Królewskich. Tegoroczna odsłona
imprezy to powrót do tradycji spotkań z muzyką klasyczną w pod pomnikiem Chopina, które odbywają się
od 1959 roku. Przez ostatnie dwa lata ze względów epidemicznych odtwarzano nagrane wcześniej recitale.
Sprawdź

Dzielnica Wisła otwiera sezon
Wszystkie wydarzenia, zaplanowane na najbliższy weekend, skupione będą w okolicy Portu
Czerniakowskiego. Na mieszkańców czekają zajęcia na wodzie dla każdej grupy wiekowej: szkolenia i
warsztaty z żeglarstwa, wioślarstwa, stand-up paddle, kanu czy kajakarstwa. Na lądzie odbędą się warsztaty
dla całej rodziny – od haftu, przez sitodruk po taniec.
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

Zmiana poziomu licencji z poziomu administratora szkolnego
Udostępniamy kolejną funkcjonalność w ramach Aplikacji do zarządzania Eduwarszawą. Od teraz każdy
administrator lokalny ma możliwość zarządzania poziomem licencji pracowników w swojej placówce. Może
on dysponować licencjami A3 w ramach limitu przyznanego szkole. Licencję A3 można przypisać
pracownikowi lub nauczycielowi zatrudnionemu w placówce. Konta współpracowników zewnętrznych,
zgodnie z umową licencyjną z Microsoftem, mogą mieć licencje na poziomie A1.
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
Facebook GET DIGITAL – biblioteka zasobów dla nauczycieli
Facebook wraz z ekspertami stworzył nowy program edukacyjny „Get Digital”. Oferuje on powstałe na
podstawie badań lekcje, wskazówki i materiały, które pomogą rodzicom, szkołom czy młodym ludziom
rozwinąć umiejętności niezbędne do stania się rozważnymi, kompetentnymi, odpowiedzialnymi
użytkownikami Internetu. Dzięki „Get Digital” uczniowie nauczą się w kreatywny, empatyczny, bezpieczny
sposób wykorzystywać, kontrolować i tworzyć technologie mające poprawiać dobrobyt czy samopoczucie
jednostek oraz społeczności.
Sprawdź

Polskie ludowe instrumenty muzyczne
Baza prezentuje niemal 300 polskich ludowych
instrumentów muzycznych z terenu całego kraju.
Znajdziecie tu blisko 1000 wysokiej jakości zdjęć oraz
obiekty prezentowane w technice 360 stopni.
Sprawdź

FotoKarta
Archiwum Fotografii Ośrodka KARTA istnieje od 1996 roku. Gromadzi, opracowuje, zabezpiecza oraz
udostępnia fotografie, dokumentujące dzieje Polski i Europy Środkowo-Wschodniej od końca XIX w. do
współczesności. Zasób liczy obecnie 500 tys. obiektów w formie negatywów, pozytywów i plików cyfrowych.
Zgromadzone materiały dokumentują życie społeczne, kulturalne, gospodarcze, modę, obyczaje. Mimo
często amatorskiego charakteru zdjęcia mają nieocenioną wartość historyczną, a dzięki archiwalnemu
opracowaniu i udostępnieniu przyczyniają się do budowy fotograficznego archiwum XX wieku.
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.

