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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
•

Aga Zaryan – Piosenka o powstaniu

•

Czerwono-Czarni – A tu żniwa

•

Maanam – Cykady na cykladach

•

Filipinki – Batumi

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

Oświatowe espresso
Senacka komisja przyjęła poprawki ZNP
20 lipca br. poprawki autorstwa ZNP, w tym dotyczące wzrostu wynagrodzeń nauczycieli od 1 września br.,
zostały przyjęte przez komisję senacką.
Sprawdź

Nowe komputery dla uczniów i nauczycieli
M.st. Warszawa podpisało umowę na dofinasowanie systemu zdalnej edukacji na terenie stolicy. Dzięki
środkom z funduszy europejskich do miejskich szkół podstawowych trafi sprzęt komputerowy i
oprogramowanie warte prawie 3,4 miliona złotych.
Sprawdź

Wakacyjne zajęcia z fizyki dla uczniów z Ukrainy
Zajęcia przeznaczone są dla młodzieży, rozpoczynającej od nowego roku szkolnego naukę w VIII klasie
szkoły podstawowej lub dowolnej klasie ponadpodstawowej. Pierwszy cykl potrwa do czwartku, 11 sierpnia, a
drugi rozpocznie się 16 sierpnia i zakończy 8 września br.
Sprawdź

Telefon zaufania 116 111 pomaga dzieciom i nastolatkom z
Ukrainy, przebywającym w Polsce
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę uruchomiła dyżury w języku
ukraińskim oraz rosyjskim w telefonie zaufania dla dzieci i
młodzieży. Wielu z nich, przybyłym z Ukrainy do Polski po
wybuchu wojny, rozmowa w ojczystym języku z psychologiem
może pomóc w oswajaniu nowej, czasami trudnej do
zrozumienia rzeczywistości i radzeniu sobie z tęsknotą za
bliskimi.
Sprawdź

Mierzymy się ze smogiem – sześć warszawskich szkół
dołączy do edukacyjnej sieci antysmogowej
W czerwcu NASK – Państwowy Instytut Badawczy i KPRM
zaprosiły do udziału w Edukacyjnej Sieci Antysmogowej
wszystkie szkoły należące do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.
Właśnie zakończył się etap rekrutacji. Wśród miejsc, które
otrzymają bezpłatne czujniki smogu i tablice LED do
wyświetlania wyników pomiarów, znalazło się sześć placówek z
Warszawy.
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
Uważność w edukacji. Kosmos i Kajo | Kurs instruktorski | 16-19.08
W trakcie warsztatów uczestnicy nauczą się autorskiej metody pracy z uważnością i przygotują do
samodzielnego prowadzenia zajęć dla dzieci w wieku 3-12 lat. Poznają także konkretne zabawy zwiększające
poziom koncentracji u najmłodszych, ćwiczenia na wyciszenie grupy oraz sposoby obniżania
własnego stresu.
Sprawdź

„Przestrzeń jako narzędzie (edukacyjne)” | Warsztaty | 20-21.08
Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki wraz z Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zapraszają
nauczycieli pracujących z dziećmi w wieku 5-9 lat na weekend z architekturą. Spotkania, zaplanowane na 2021 sierpnia br., wypełnione będą wiedzą i ćwiczeniami, które można przenieść na grunt codziennej
pracy z uczniami.
Sprawdź

16. Międzynarodowa Konferencja „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie” | 27-30.09
Wydarzenie należy do największych w Polsce imprez, dotyczącym kwestii zagrożeń i bezpieczeństwa online.
W tym roku konferencja odbędzie się w dniach 27-30 września br., w charakterze hybrydowym
Sprawdź
Więcej informacji

Wydarzenia online
Infografiki w szkole. Tworzenie i prezentowanie wiedzy | Szkolenie | 1-6.08
Infografiki oraz kreatywne prezentacje jako nowe metody przekazu wiedzy zdobywają coraz więcej
zwolenników. Uczestnicy szkolenia stworzą ciekawe formy wizualizacji tematu oraz poznają sposoby pracy z
grafiką, wspomagającą zrozumienie procesu, zjawiska czy nowych teorii.
Sprawdź

Microsoft Small Basic w 24h – część 2 | Szkolenie | 8-22.08
Zajęcia będą się koncentrowały przede wszystkim na korzystaniu z multimedialnych rozszerzeń
języka Microsoft Small Basic do obsługi kamer, filmów, obiektów 3d czy fizyki obiektów.
Prowadzący omówią także współpracę Small Basic z klockami Lego i płytkami microbit.
Sprawdź

ABC początkującego logopedy | Szkolenie | 22.08
Podczas zajęć uczestnicy poznają specyfikę pracy logopedy
w placówce edukacyjnej oraz prawne regulacje związane z
tym zawodem. Zaznajomią się z podstawowymi
narzędziami do badań przesiewowych czy diagnozy,
kryteriami kwalifikowania do terapii logopedycznej i
organizowania zajęć w ramach pomocy psychologicznopedagogicznej.
Sprawdź

Projektowanie rozwiązań dla edukacji, czyli design thinking po polsku | Konferencja |
22-25.08
Motywem przewodnim tegorocznej edycji konferencji jest hasło "DA-SIĘ". Biorąc udział w spotkaniu,
poznacie Państwo bieżące trendy w tworzeniu rozwiązań dla szkół i uczelni, dowiecie się, jak skutecznie
radzić sobie z wdrażaniem zmian i usprawnień oraz zobaczycie na praktycznych przykładach, jak można
wykorzystać w oświacie narzędzia projektanckie.
Sprawdź

XI Edycja Kongresu Portalu Oświatowego | 24-25.08
Podczas konferencji omówione zostaną zmiany w oświacie w nowym roku szkolnym 2022/23 w obszarze
zadań pedagoga specjalnego i innych specjalistów, standardów zatrudnienia i kwalifikacji, organizacji
kształcenia oraz wychowania.
Sprawdź
Więcej informacji

Przyszłość jest dziś
Technologiczne wakacje w Centralnym Domu
Technologii – warsztaty dla dzieci i młodzieży
Centralny Dom Technologii przygotował na "Lato
w mieście" cykl jedenastu wciągających
warsztatów i zajęć: od programowania, robotyki,
projektowania 3D, po cyfrową przedsiębiorczość
czy zrównoważony rozwój. Oferta skierowana jest
do zorganizowanych grup dzieci i młodzieży z
warszawskich szkół, w wieku od 7 do 18 lat.
Sprawdź

Projekty i inicjatywy
Konkursy
Konkurs Nauczyciel Roku 2022 i Nauczyciel Jutr@:
zgłoszenia do 9 września br.
Jego celem jest promowanie nauczycieli-autorytetów w swoich
środowiskach i fascynujących się swoim zawodem
społeczników. Ludzi zaangażowanych w podnoszenie jakości
edukacji, znakomitych dydaktyków, ale i wychowawców. Już po
raz drugi zostanie też przyznany tytuł Nauczyciela Jutr@, w
konkursie organizowanym wspólnie z Fundacją Orange. Jury
wybierze dziesięciu finalistów, którzy w swojej pracy wyróżniają
się otwartą postawą na prowadzenie zajęć w oparciu o
nowoczesne, angażujące metody nauczania, zgodne z
potrzebami młodych ludzi, wychowywanymi w świecie
cyfrowym.
Sprawdź
Więcej informacji

Programy edukacyjne
Kandyduj do Młodzieżowego Sejmiku Województwa
Mazowieckiego
Chcesz zdobyć samorządowe doświadczenie i brać aktywny
udział w życiu Mazowsza? Zostań radnym Młodzieżowego
Sejmiku Województwa Mazowieckiego! Swoje kandydatury
uczniowie (w wieku 13-17 lat) mogą zgłaszać do 29 lipca br.
Sprawdź
Więcej informacji

Eko inicjatywy
„Szanuj wodę” – zakręcaj, zbieraj, oszczędzaj!
Każdy mieszkaniec stolicy zużywa średnio około 130 litrów wody
dziennie. Warto pamiętać, że to bardzo cenny zasób. Dlatego
miasto przypomina warszawiakom, by w trakcie codziennych
czynności postępowali zgodnie z zasadą: „Szanuj wodę” –
zakręcaj, zbieraj, oszczędzaj.
Sprawdź
Więcej informacji

Dzieje się w Warszawie
Rozmowy przy kawie, czyli grupy wsparcia dla rodziców cudzoziemskich
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę jako partner projektu „Chronimy dzieci, w tym dzieci bez opieki ubiegające
się o azyl, przed przemocą” prowadzi grupy wsparcia dla rodziców cudzoziemskich, mieszkających w Polsce i
korzystających ze wsparcia Departamentu Pomocy Społecznej Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Spotkania
odbywają się w Warszawie, są prowadzone w języku rosyjskim, angielskim i polskim.
Sprawdź

Spacer z plecakiem – gra miejska Muzeum Warszawy
Spacer z plecakiem to okazja do niecodziennego poznania stolicy. Podczas spotkań uczestnicy wcielają się w
rolę kupców przybywających do XVII-wiecznej Warszawy. Dowiadują się, jak dawniej wyglądało miasto, kto w
nim mieszkał i czym zajmowali się jego mieszkańcy. Wszystkie odpowiedzi znajdują sami, obserwując
zabudowę i dekoracje warszawskiej Starówki. Spacery odbywają się w każdy czwartek. Udział w zabawie jest
bezpłatny.
Sprawdź

Zagłosuj na swoją ulubioną księgarnię
Warszawiacy po raz trzeci wybiorą niezależne
miejsca, które ich zdaniem mają atrakcyjną
ofertę księgarską, wyróżniają się klimatyczną
atmosferą i najlepiej zachęcają do czytania.
Głosowanie potrwa do 4 września br.
Sprawdź

Noc spadających gwiazd
W nocy z 12 na 13 sierpnia br. Ziemię otoczy chmura drobin materii pozostawionych przez kometę SwiftTuttle. Wówczas rozpocznie się wielki astronomiczny spektakl – na niebie rozszaleje się rój Perseidów, czyli
meteorów, zwanych potocznie spadającymi gwiazdami. Tej nocy Centrum Nauki Kopernik zaprasza do
swojego parku na wspólne oglądanie tego niezwykłego zjawiska.
Sprawdź
Więcej informacji

EDUWARSZAWA
Aktualności
Rezygnujemy z edu.um.warszawa.pl. Od roku szkolnego 2022/23 wszystkie placówki korzystają z
Eduwarszawy!
Domena edu.um.warszawa.pl jest dobrze Państwu znana. Wykorzystujemy ją od dziesięciu lat do
komunikacji między jednostkami oświatowymi. Aż 572 jednostki podały adres edu.um.warszawa.pl w BIP
jako adres kontaktowy do placówki, co stanowi 63 proc. wszystkich danych kontaktowych.
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.

Wasze edu-historie
Wirtualna rzeczywistość w Szkole Podstawowej nr 397 im. Bohaterów Olszynki Grochowskiej
Na potrzeby realizacji programu Laboratoria Przyszłości szkoła wyposażyła jedną ze swoich sal w najnowsze
technologie: drukarki 3D, klocki, roboty edukacyjne, wyposażenie fotograficzne, zestaw audio oraz gogle do
wirtualnej rzeczywistości, wraz z interaktywnymi modułami edukacyjnymi. Podczas pierwszych zajęć z
fizyki przy użyciu eduVR uczniowie zapoznali się z podstawami energii kinetycznej oraz „odwiedzili”
najwyższy budynek na świecie: Burdż Chalifa w Dubaju.
Sprawdź

Edu w sieci
ADAPTER. Jedyne Kino w Sieci z audiodeskrypcją i napisami dla niesłyszących
ADAPTER, pierwsze na świecie kino w sieci stworzone dla niewidomych i niesłyszących odbiorców, to
autorska platforma Fundacji KATARYNKA. Obejmuje ponad 160 wideo z audiodeskrypcją oraz napisami.
Projekt przybliża także postaci aktorów, reżyserów, ujawnia ciekawe fakty czy tło powstania genialnych
filmów. Ukazuje smaczki kinematografii, które mogą wyłapać często tylko widzący lub słyszący odbiorcy.
W każdy czwartek o godzinie 20:00 na platformie odbywa się premierowy pokaz wybranego filmu.
Sprawdź

Szukając w Archiwach
Szukajwarchiwach.gov.pl to rozwijany przez
Narodowe Archiwum Cyfrowe serwis internetowy, na
którym prezentowane są skany i opisy materiałów,
zgromadzonych w polskich archiwach. W gronie
instytucji, zarejestrowanych na platformie znajduje,
się 111 placówek, w tym 33 archiwa państwowe, wraz
z 38 oddziałami, oraz 40 instytucji spoza sieci
archiwów państwowych. Łącznie w serwisie
zgromadzono ponad 54 miliony materiałów.
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.

