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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
•

Grzegorz Turnau – „Kwiat”

•

IRA, Okean Elzy, Stokłosa Collective Orchestra – ”Obejmij
mnie / Обійми"

•

Artyści solidarni z migrantami – „sKraj"

•

Wojciech Młynarski – „Jeszcze w zielone gramy"
Możecie razem z nami tworzyć listę przebojów!
Na Wasze propozycje czekamy pod adresem:
eduredakcja.be@eduwarszawa.pl

Oświatowe espresso
Stypendia edukacyjne m.st. Warszawy
Od 24 czerwca br. zapraszamy do składania wniosków o stypendia edukacyjne m.st. Warszawy – SAPERE
AUSO oraz im. Jana Pawła II.
Sprawdź

Warszawska Nagroda Edukacji Kulturalnej 2022
Celem Nagrody jest wyróżnienie najlepszych warszawskich animatorów, edukatorów, nauczycieli, artystów,
aktywistów oraz realizowanych przez nich projektów. Zgłoszenia przyjmowane będą do 30 czerwca br.
Sprawdź

Wspólne Warszawskie Lato – oferta wakacyjna dla dzieci z Ukrainy, przebywających w Warszawie
„Wspólne Warszawskie Lato” jest działaniem uzupełniającym Warszawską Akcję „Lato w Mieście” 2022. Z
oferty mogą skorzystać dzieci uchodźców, przybyłych do Polski po 24 lutego br. Zapisy do programu
potrwają do 8 czerwca br.
Sprawdź

Pięć warszawskich szkół w czołówce najbardziej przyjaznych
osobom LGBT+
14 tysięcy uczniów z całej Polski wybrało dziesięć szkół, najbardziej
przyjaznych osobom LGBT+. Pięć wyróżnionych placówek znajduje
się w Warszawie.
Sprawdź

Dezinformacja – jak się przed nią chronić? | Publikacja
Fake newsy, manipulacja treścią, konta trolli, deepfake, teorie
spiskowe i granie na emocjach – to formy
dezinformacji. Zachęcamy do lektury poradnika, który poszerza
wiedzę na temat jej technik i mechanizmów, oraz pozwala
rozwinąć umiejętność krytycznego, analitycznego myślenia.
Sprawdź

Nowoczesne przedszkole na Bródnie już gotowe
Komfortowy, parterowy budynek w pełni dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
z nowoczesnymi salami dydaktycznymi. Wkrótce do nowej siedziby przedszkola na Bródnie powrócą dzieci.
Sprawdź

Hasło, które może uratować życie. Policjantka ostrzega rodziców
Wakacje to okres, w którym dzieci więcej czasu spędzają poza domem, często bez odpowiedniego,
rodzicielskiego nadzoru. Policjantka zdradziła na TikToku prosty sposób, który może przyczynić się do
poprawy bezpieczeństwa najmłodszych.
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
Podsumowanie „Start-up Jump 2021/22” | Konferencja | 8.06
Podczas spotkania dowiecie się, które innowacyjne inkubatory i co-worki odwiedziła warszawska młodzież w
ramach programu, z jakimi przedsiębiorcami rozmawiała, które pomysły podobały się jej najbardziej i co
chciałaby widzieć w kolejnej, VIII edycji tej inicjatywy.
Sprawdź

Debata „Jedni Drugich…” | 9.06
Debata organizowana jest przez Centrum Myśli Jana Pawła II w ramach projektu “Dwa kolory – między
buntem a posłuszeństwem”. Spotkanie będzie okazją do refleksji nad współczesnymi obliczami
patriotyzmu.
Sprawdź

Finał tegorocznej Warszawskiej Ligi Debatanckiej | 11.06 i 18.06
Faza grupowa tegorocznej Warszawskiej Ligi Debatanckiej dobiegła końca. Młodzi debatanci mieli okazję w
kulturalny i ustrukturyzowany sposób dyskutować ze sobą na tematy z zakresu sportu, stosunków
międzynarodowych, prawa, ekologii, a także varsavianistyki i polityki. Najlepsze drużyny awansowały do fazy
finałowej, która odbędzie się 11 i 18 czerwca br. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu
Warszawskiego.
Sprawdź
Więcej informacji

Wydarzenia online
Deepfake – coraz bardziej prawdziwa nieprawda | Webinar | 2.06
Jak odróżnić foto manipulację od prawdy? Są na to sprawdzone metody. Podczas webinaru opowie o nich
Łukasz Gierek – trener edukacyjny, znany w sieci jako #DrARmrVR.
Sprawdź

Gry i zabawy sensoryczne, wspierające rozwój dziecka | Szkolenie | 6.06
Jak wskazują badania, ponad 15 proc. polskich dzieci wykazuje zaburzenia SI. Aby wesprzeć rozwój
najmłodszych, podczas zajęć terapeutycznych wprowadza się różnorodne ćwiczenia, stymulujące zmysły.
Podczas szkolenia poznasz gry i zabawy wspierające rozwój sensoryczny dziecka, które z powodzeniem
wykorzystasz we własnej praktyce zawodowej.
Sprawdź

Program Dobrego Uczenia Się: jak wspierać uczniów, narażonych na długotrwały stres, w tym
związany z wojną? | Warsztaty | od 6.06
Program obejmuje serię czterech warsztatów online dla nauczycieli pracujących w klasach
wielokulturowych i oddziałach przygotowawczych. Udział w zajęciach pomoże zrozumieć normalne reakcje
na strach i stres oraz przedstawi sposoby radzenia sobie z nimi – w tym łatwe ćwiczenia uspokajające, które
można wykonywać w ramach regularnej praktyki w klasie.
Sprawdź

Jak przygotować krótkie, ciekawe materiały wideo przy pomocy telefonu | Szkolenie | 6.06
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń zaprasza na kolejne zajęcia z serii „Jak
przygotować krótkie, ciekawe materiały wideo przy pomocy smartphona oraz wykorzystać nowoczesne
serwisy internetowe”.
Sprawdź

Rozwój psychospołeczny dziecka a motywacja do nauki | Webinar | 8.06
Co motywuje 5-, a co 10-latka czy nastolatka? Jaki wpływ na chęć do nauki ma mobilizacja wewnętrzna, a jaki
zewnętrzna? Na co ma wpływ rodzic czy szkoła, a co wynika z indywidualnych cech dziecka?
Odpowiedzi na powyższe pytania poznasz podczas webinaru ProfiLingua.
Sprawdź

Inspiracje na wakacje! Praktyczne
wskazówki na aktywny czas | Konferencja |
11.06
Lada moment też wymarzone wakacje, choć
nie zawsze są one tylko beztroskim
wypoczynkiem nad jeziorem. To także aktywny
czas w placówkach oświatowych, dyżurów w
przedszkolach i półkolonii w szkołach. Pytanie
zatem, "w co się bawić"?
Pomysłów na wakacyjne aktywności dostarczy
konferencja EduAkcji.
Sprawdź

Microsoft 365 na lekcjach geografii |
Szkolenie | 27.06
Podczas szkolenia dowiesz się, jakie są
podstawowe możliwości pakietu Microsoft 365 z uwzględnieniem specyfiki przedmiotowej.
Oprócz narzędzi do współdzielenia i współtworzenia materiałów oraz przygotowywania testów, poznasz
również możliwości tworzenia kartogramów w programie Microsoft Excel.
Sprawdź
Więcej informacji

Przyszłość jest dziś
Zorganizuj „Lekcję nie z tej Ziemi" i zaproś
na nią ekspertów z sektora kosmicznego
Zajęcia pomogą uczniom dostrzec, że
najnowsze technologie i osiągnięcia
przemysłu kosmicznego są znacznie bliżej,
niż się wydaje. Bezpośrednie rozmowy z
inżynierem, astrofizykiem, projektantką,
programistką, czy lekarzem medycyny
kosmicznej mogą zainspirować młodzież do
odkrycia w sobie nowych pasji. Każda lekcja
trwa 45 minut i odbywa się w formule online.
Sprawdź

Satelitarne obrazy Ziemi: Materiał na lekcje – kariera na przyszłość | Webinar | 7.06
Czy rozmawiasz ze swoimi uczniami na temat ich planów na przyszłość? Starasz się uwzględnić ten temat w
procesie uczenia, podczas różnych szkolnych zajęć? Chcesz rozwijać w młodzieży kompetencje, które
zapewnią im dobry start w przyszłość? Jeśli tak, weź udział w webinarium o korzyściach z satelitarnych
obserwacji Ziemi.
Sprawdź

Letnia Szkoła Edukacji Kosmicznej 2022
Chcesz wprowadzić kosmos do swojej pracy, ale nie masz w tym doświadczenia? Słyszysz o ciekawych
projektach edukacyjnych, ale nie wiesz, jak się do nich zabrać? Letnia Szkoła Edukacji Kosmicznej jest dla
Ciebie! 11-12 lipca br. weź udział w warsztatach tegorocznej edycji programu.
Sprawdź

Projekty i inicjatywy
Konkursy
Nauczyciel Jutr@ – 2. edycja konkursu towarzyszącego
Nauczycielowi Roku | do 9.09
Fundacja Orange i Głos Nauczycielski uhonorują tego
nauczyciela, który będąc świadomym wyzwań edukacji XXI w.,
rozwija swoje kompetencje, także cyfrowe, jest otwarty na
potrzeby uczniów oraz korzysta z ich wiedzy i doświadczenia.
Konkurs towarzyszy inicjatywie Nauczyciel Roku, organizowanej
od 20. lat przez Głos Nauczycielski. Zgłoszenia do obu
przedsięwzięć przyjmowane są do 9 września br.
Sprawdź

Wielki konkurs kopernikański „Misja: Kopernik 2023” | do 15.10
W 2023 r. przypada 550. rocznica urodzin i 480. rocznica śmierci twórcy heliocentrycznego modelu układu
słonecznego – Mikołaja Kopernika. Aby upamiętnić to wydarzenie, Olsztyńskie Centrum Edukacji Nauczycieli
zaprasza do niezwykłego, drużynowego konkursu. Podczas pierwszego etapu uczestnicy zmierzą się z
kilkunastoma zadaniami programistycznymi oraz bazodanowymi, związanymi z życiem i odkryciami
wybitnego astronoma.
Sprawdź
Więcej informacji

Programy edukacyjne
17. edycja Nowych Horyzontów Edukacji Filmowej
Program NHEF 2022/2023 to comiesięczne projekcje blisko 150 tytułów, w tym aż dwudziestu nowości,
realizowanych w ramach siedemnastu cykli tematycznych. Filmy dostosowane są do każdego poziomu
edukacji: przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Pedagodzy otrzymują materiały
dydaktyczne, takie jak: karty pracy, scenariusze lekcji oraz analizy psychologiczne. Zapisy do tegorocznej
edycji programu potrwają do 4 października br.
Sprawdź

Akademia Dojrzewania Lactacyd
Ogólnopolski program, przygotowany z myślą o uczennicach w
wieku 10-15 lat. Jego celem jest edukacja z zakresu profilaktyki
zdrowotnej dziewcząt w okresie dojrzewania. Idea zakłada
wsparcie ekspertów. Na stronie programu znajdują się
interesujące artykuły, dotyczące okresu dojrzewania. Dostępne
jest także anonimowe forum, gdzie dziewczęta mają możliwość
otrzymania odpowiedzi od lekarza ginekologa na nurtujące je
pytania.
Zgłaszając swoją szkołę do akcji otrzymasz bezpłatny pakiet
materiałów edukacyjnych, który z pewnością wspomoże
profesjonalne przeprowadzenie zajęć dydaktycznych. Materiały
zawierają scenariusze zajęć dla nauczyciela wraz z filmami
edukacyjnymi, plakat informacyjny dla szkół, poradniki dla
nastolatek, karty z pytaniami oraz notesy z bilansem nastolatka.
Sprawdź
Więcej informacji

Eko inicjatywy
Na Młocinach powstanie nowoczesne Centrum Edukacji
Ekologicznej
CEE będzie posiadać szeroką ofertę edukacyjną. Główni odbiorcy
zajęć to uczniowie szkół i przedszkoli, jednak placówka umożliwi
także szeroki wybór warsztatów rodzinnych czy dla dorosłych.
Obiekt ma być w pełni dostosowany do potrzeb osób z
niepełnosprawnościami, a także energooszczędny i ekologiczny.
Na budynku znajdzie się zielony dach. Przewidziane jest także
utworzenie ogrodu deszczowego.
Sprawdź
Więcej informacji

Dzieje się w Warszawie
Festiwal Kino w Trampkach trwa
Do 12 czerwca br. potrwa Festiwal "Kino w Trampkach". W salach warszawskiej Kinoteki oraz online
pokazywane są filmy, które wyłonione przez młodzieżowe jury.
Sprawdź

Weekendowy deptak będzie dłuższy
Od soboty, 4 czerwca br., wydłuży się deptak na Trakcie Królewskim. Do zamykanego w weekendy
Krakowskiego Przedmieścia dołączy Nowy Świat – na odcinku od ronda de Gaulle'a do ul. Świętokrzyskiej.
W soboty i niedziele autobusy Warszawskiego Transportu Publicznego pojadą objazdami.
Sprawdź

Dzielnia Saska Kępa już otwarta
Ruszyła Dzielnia Saska Kępa – miejsce, w którym mieszkańcy stolicy będą mogli zostawiać używane rzeczy w
dobrym stanie i żywność nadal nadającą się do spożycia. Placówka powstała w ramach pilotażowego
projektu „Podaj Dalej”, którego celem jest promocja filozofii zero waste i ekonomii współdzielenia.
Sprawdź

Przebiegnij milę jak zawodowiec
Czy biegacz-amator może poczuć się jak
profesjonalny sportowiec na mityngu?
Komentator wyczyta jego nazwisko, a na
finiszowej prostej zobaczy siebie i rywali
na wielkim telebimie? Tak – na zawodach
1MILA, które odbędą się w niedzielę, 5
czerwca br., na warszawskim AWF-ie.
Sprawdź

Warszawiacy w obiektywie
Zapraszamy do Muzeum Warszawskiej Pragi na wystawę, prezentującą zdjęcia z Zakładu Fotograficznego
Celiny Osieckiej – autorki tysięcy portretów mieszkańców stolicy.
Sprawdź

Festiwal Millennium Docs Against Gravity – edycja online
Do 5 czerwca br. potrwa część online Festiwal Millennium Docs Against Gravity. W tym roku po raz pierwszy
przyznano Nagrodę dla Najlepszego Filmu Krótkometrażowego we współpracy z platformą TikTok oraz
Nagrodę dla Najlepszego Filmu dla Młodej Widowni we współpracy z Centrum Kultury Filmowej im.
Andrzeja Wajdy.
Sprawdź

Przyszłość zawsze powinna być lepsza – Plac Defilad 2022
Zapraszamy na ósmą edycję "Placu Defilad" – letniego festiwalu, w czasie którego płyta główna pod PKiN
zmienia się w tętniące życiem serce miasta, z ogrodem i sceną, gdzie odbywają się wydarzenia kulturalne i
rozrywkowe.
Sprawdź

Wybraliśmy Wolność 4.06.1989 | Piknik wolności
Jak co roku przypominamy o rocznicy wyborów 4 czerwca 1989, które zakończyły się zwycięstwem
„Solidarności”. W ramach tegorocznych obchodów Dom Spotkań z Historią zaprasza na polsko-ukraiński
piknik wolności. W programie warsztaty dla dzieci i dorosłych, koncerty polskich i ukraińskich muzyków i
muzyczek oraz otwarcie wystawy plenerowej o Bronisławie Geremku.
Sprawdź

Z wizytą u króla – piknik sąsiedzki na Pradze
Sąsiedzki piknik, który odbędzie się w najbliższą sobotę w SP nr 73 im. króla Stefana Batorego na Pradze to
więcej niż lokalna impreza. To dowód na to, że Praga żyje i ma wiele do zaoferowania mieszkańcom.
Sprawdź

Weekend z Orange Warsaw Festival 2022
Już 3 i 4 czerwca br. wielkie święto dla miłośników koncertów na żywo. Po trzech latach przerwy,
wymuszonych pandemią koronawirusa, Orange Warsaw Festival wraca na imprezową mapę stolicy. Tor
Wyścigów Konnych Warszawa - Służewiec zamieni się w festiwalowe miasteczko, a na scenie pojawią się
gwiazdy zarówno rodzimego, jak i światowego formatu.
Sprawdź
Więcej informacji

EDUWARSZAWA
Aktualności
Wnioski w Aplikacji do zarządzania Eduwarszawą
Wprowadzamy kolejną funkcjonalność w Aplikacji do zarządzania Eduwarszawą – dodawanie wniosków.
Każdy nauczyciel będzie mógł od tej pory zgłaszać prośbę o zmianę danych osobowych oraz założenie
zespołu.
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
EduGadki – rozmowy z ludźmi, pasjonującymi się edukacją | Podcast
Co dwa tygodnie na kanale pojawia się nowy odcinek, w którym autorzy pytają nauczyciela o jego podejście
do edukacji. Projekt tworzy Marcin Zaród – Nauczyciel roku 2013, członek grupy Superbeflrzy, oraz Jacek
Staniszewski – nauczyciel historii, dyrektor Szkoły Podstawowej i Liceum Akademii Dobrej Edukacji w
Warszawie.
Sprawdź

Kanon Muzykoteki Szkolnej. Poznaj najważniejsze utwory muzyki klasycznej
Na platformie Muzykoteki Szkolnej można posłuchać najważniejszych dzieł muzyki poważnej. Przygotowano
też krótkie charakterystyki utworów, które pomogą odróżnić średniowieczną pieśń rycerską od współczesnej
arii, barokowe concerto grosso od romantycznej symfonii czy sonatę Mozarta od suity Bacha. Świat muzyki
klasyki można odkrywać chronologicznie lub według własnych upodobań. Wśród 133 kompozytorów,
których dzieła prezentowane są w zbiorze, znajdują się najważniejsze nazwiska: Vivaldi, Bach, Haydn, Mozart
czy Beethoven.
Sprawdź

GAPLA - Galeria Plakatu Filmowego
GAPLA to galeria internetowa,
prezentująca cyfrową kolekcję plakatów i
afiszy filmowych ze zbiorów Filmoteki
Narodowej – Instytutu Audiowizualnego,
od najwcześniejszych (z końca XIX w.),
poprzez współczesne, aż do produkcji
najnowszych. Serwis zawiera plakaty do
filmów polskich, zagranicznych oraz
imprez filmowych; liczy ponad 25 tys.
zewidencjonowanych obiektów.
Na unikatowy charakter zbioru wpływa fakt zgromadzenia plakatów do większości polskich i zagranicznych
filmów kinowych, prezentowanych na naszych ekranach po II wojnie światowej, które zostaną w całości
udostępnione w internecie. Zasoby nie ograniczają się jedynie do obiektów stricte filmowych, lecz zawierają
plakaty powstałe na potrzeby różnych imprez: festiwali, seminariów czy przeglądów. GAPLA może poszczycić
się również ciekawym zbiorem zagranicznych plakatów do filmów polskich produkcji z Japonii, Izraela,
Skandynawii czy krajów byłego bloku wschodniego.
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.

