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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
•

Warszawskie dzieci

•

Jacek Kaczmarski – Barykada

•

Mirosław Czyżykiewicz – Giną ludzie

•

Anna Maria Jopek – Warszawo ma
Możecie razem z nami tworzyć listę przebojów!
Na Wasze propozycje czekamy pod adresem:
eduredakcja.be@eduwarszawa.pl

Oświatowe espresso
Wizyta w Warszawie delegacji Departamentu Oświaty i Nauki obwodu lwowskiego
Od 24 do 27 lipca br. w Biurze Edukacji m. st. Warszawy przebywali z wizytą studyjną przedstawiciele
Departamentu Oświaty i Nauki oraz dyrektorzy szkół obwodu lwowskiego.
Sprawdź

Związek Nauczycielstwa Polskiego negatywnie opiniuje projekt rozporządzenia płacowego nauczycieli
Zdaniem ZNP planowana przez rząd podwyżka wynagrodzeń nauczycielskich, i to tylko dla nauczycieli
początkujących, nie zneutralizuje negatywnych skutków utraty siły nabywczej wynagrodzeń w roku 2022.
Sprawdź

Program „Dobry Start” – wsparcie dla polskich uczniów. Trwa nabór wniosków
Każdy uczeń rozpoczynający rok szkolny otrzyma 300 zł jednorazowego wsparcia. Przysługuje ono
wszystkim rodzinom bez względu na dochód. Nabór wniosków potrwa do 30 listopada br.
Sprawdź

Młodzi fizycy z Warszawy na podium 35 Międzynarodowego Turnieju Młodych Fizyków
Warszawscy licealiści znaleźli się w ścisłej światowej czołówce i podczas 35. Międzynarodowego Turnieju
Młodych Fizyków (International Young Physicist Tournament 2022) zdobyli złoty medal.
Sprawdź

Pedagog specjalny – nowe stanowisko w przedszkolach,
szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych. Kto może
nim zostać?
Od 1 września br. rozpocznie się wdrażanie pierwszego etapu
standaryzacji zatrudniania w przedszkolach i szkołach
pedagogów specjalnych, którym doprecyzowano
wymagania kwalifikacyjne.
Sprawdź

Edukacja dla bezpieczeństwa – zmiany w podstawie
programowej
Minister Edukacji i Nauki podpisał rozporządzenia, zmieniające
podstawę programową kształcenia ogólnego dla
szkół podstawowych i ponadpodstawowych w zakresie
edukacji dla bezpieczeństwa. Zaczną one obowiązywać od
najbliższego roku szkolnego (2022/2023).
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
Źródła poMOCy – bezpłatne spotkanie dla rodziców osób nastoletnich
Z myślą o rodzicach, którzy czują się bezradni w kontaktach z dorastającym dzieckiem, Aga i Grzegorz
Święch, założyciele Fundacji OFF School, przygotowali cykl spotkań. Pierwsze z nich odbędzie się w najbliższą
sobotę, 13 sierpnia br., w Teatrze Rozmaitości.
Sprawdź
Więcej informacji

Wydarzenia online
Awans zawodowy w świetle najnowszych zmian – co musisz wiedzieć? | Webinar | 16.08
1 września br. wchodzi w życie nowelizacja ustawy – Karta Nauczyciela, obejmująca m.in. istotne zmiany w
ścieżce awansu zawodowego. O nowych przepisach opowie Waldemar Borowski – wykładowca, autor
szkoleń, nauczyciel z wieloletnim doświadczeniem.
Sprawdź

ABC pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z najnowszymi
przepisami | Webinar | 17.08
Jakie formy może przybierać wsparcie i kto kwalifikuje się do jego otrzymania?
Prowadząca spotkanie udzieli odpowiedzi na powyższe pytania oraz omówi
zasady prowadzenia poprawnej dokumentacji pomocy psychologicznopedagogicznej.
Sprawdź

Uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia
specjalnego w placówce ogólnodostępnej | Webinar |
18.08
Webinar przybliży Państwu zasady organizacji pracy w
placówkach ogólnodostępnych na zajęciach edukacyjnych
oraz zajęciach specjalistycznych z pomocy psychologicznopedagogicznej. Wyjaśni ponadto, jak prawidłowo
prowadzić dokumentację kształcenia specjalnego,
organizowanego w przedszkolu lub szkole.
Sprawdź

Letnia Szkoła Otwarta: Nauczanie o Zagładzie | Kurs | 22-26.08
Muzeum POLIN zaprasza nauczycieli klas VII-VIII oraz szkół ponadpodstawowych na tygodniowy cykl
warsztatów online. W trakcie spotkań przedstawione zostaną najważniejsze zagadnienia związane z Zagładą
i II wojną światową. Każdego dnia uczestnicy usłyszą wykład, który problemowo omówi wybrany aspekt
związany z tym okresem historycznym, oraz zapoznają się z prezentacją
metodyczną.
Sprawdź

Edukacja ekologiczna/przyrodnicza | Szkolenie | 22-25.08
WCIES zaprasza nauczycieli pedagogiki przedszkolnej na szkolenie, przygotowujące do prowadzenia zajęć
z zakresu edukacji ekologicznej/przyrodniczej.
Sprawdź

Historia i teraźniejszość – nowy przedmiot w szkołach ponadpodstawowych | Webinar | 31.08
W związku z wprowadzeniem w roku szkolnym 2022/2023 w szkołach ponadpodstawowych nowego
przedmiotu pn. Historia i Teraźniejszość, OEiiZK zaprasza na webinar, wyjaśniający, jak przygotować się do
tych zajęć. Podczas webinarium zaprezentowane zostaną podstawowe założenia zmian programowych,
koncepcje przedmiotu, warunki i sposoby realizacji podstawy programowej, e-zasoby oraz narzędzia TIK,
wspomagające pracę nauczycieli HiT-u.
Sprawdź
Więcej informacji

Przyszłość jest dziś
Cyfrowa gra nad Wisłą
Zgodnie z tegorocznym hasłem kampanii re\Wisła Dzielnica Wisła prowadzi działania edukacyjne i
informacyjne, podkreślające unikalną tożsamość rzeki. Jednym z nich jest gra, opracowana w technologii
Augmented Reality, umieszczona na Instagramie. Jej uczestnicy, odpowiadając na proste pytania, będą mogli
odkrywać fakty i ciekawostki na temat okolic Wisły.
Sprawdź

Projektujemy bazę księżycową (Fusion 360) –
warsztaty online dla nauczycieli
Esero Polska zaprasza nauczycieli na warsztaty
online z projektowania 3D baz księżycowych w
programie Autodesk®Fusion360. Umiejętności
nabyte podczas zajęć będą doskonałym
przygotowaniem przed konkursem Moon
Camp Pioneers. Spotkania odbędą się 18 i 30
sierpnia br.
Sprawdź

Projekty i inicjatywy
Konkursy
V edycja ogólnopolskiego konkursu „Do Hymnu”
Zadanie konkursowe polega na wspólnym, jednogłosowym
wykonaniu hymnu państwowego oraz dwóch innych hymnów
przez co najmniej połowę uczniów danej szkoły. Chęć udziału w
akcji można zgłaszać do końca sierpnia br.
Sprawdź
Więcej informacji

Programy edukacyjne
„Akademia Veolia – Zdrowie i Integracja”. Nowy program
sportowo-edukacyjny dla dzieci przedszkolnych i
wczesnoszkolnych
Projekt ma na celu językowo-kulturową integrację dzieci oraz
zapewnienie nauczycielom gotowych, innowacyjnych
pomocy dydaktycznych. Placówki, biorące w nim udział,
otrzymają bezpłatny dostęp do materiałów, które łączą
edukację, rozrywkę i ruch.
Sprawdź

Ruszyła rekrutacja do programu @talentON
Interdyscyplinarny, roczny program wsparcia i rozwoju
młodzieży szczególnie uzdolnionej w obszarze nauk
humanistycznych i społecznych, realizowany przez Fundację
Polskiej Akademii Nauk. Projekt obejmuje szereg wykładów,
ćwiczeń czy warsztatów.
Sprawdź
Więcej informacji

Eko inicjatywy
Bezpłatne ekowarsztaty online z Centrum ElektroEkologii
Centrum ElektroEkologii to pierwsze w Europie miejsce,
edukujące młodzież w tym zakresie. 18 sierpnia br. na
facebookowym profilu Centrum odbędą się warsztaty, podczas
których najmłodsi dowiedzą się, jak postępować z
elektrośmieciami.
Sprawdź

Segreguj, B(i)o warto! – Ekopiknik w Multimedialnym Parku Fontann
27 sierpnia br., w godzinach 11:00-17:00, w Multimedialnym Parku Fontann odbędzie się ekologiczny piknik
plenerowy. Na warszawiaków czekają atrakcje w duchu idei zero waste, warsztaty twórcze, gry i zabawy
plenerowe. Wstęp na wszystkie atrakcje jest bezpłatny.
Sprawdź
Więcej informacji

Dzieje się w Warszawie
Program integracyjno-edukacyjny dla młodzieży i ich rodzin – obywateli Ukrainy i Polski
Celem projektu jest integracja Ukraińców i Polaków oraz zwiększenie dostępności do edukacji dla
ukraińskich dzieci i młodzieży. Program obejmuje szereg zajęć edukacyjnych (w tym naukę języka
polskiego), sportowych oraz kulturalnych.
Sprawdź

Wystawa „Labirynt miasta – na krawędziach
rzeczywistości”
Wystawa inspirowana jest twórczością Bruno
Schulza. Obejmuje elementy prac, wykonanych
na zajęciach plastycznych w Centrum Edukacji i
Rozwoju.
Sprawdź

Fokus. Warsztaty z uważnej fotografii
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN zaprasza młodzież od 13 do 18 r.ż. do udziału w bezpłatnym cyklu
„Fokus. Warsztaty z uważnej fotografii". Zajęcia będą się odbywać 16-20 i 27 sierpnia br. na świeżym
powietrzu, w przestrzeni letniej instalacji POLIN na Łące.
Sprawdź

Nauka o Wiśle... w kajaku lub na łodzi
Wakacyjny czas można spędzić nad Wisłą, łącząc rekreację kajakarską albo rejs wypoczynkowy ze zdobyciem
wiedzy o unikatowej nadwiślanej przyrodzie. Udział w spływach i rejsach jest bezpłatny.
Sprawdź

Jazzowy schyłek lata w Multimedialnym Parku Fontann
Pożegnanie lata w Multimedialnym Parku Fontann to muzyczne wydarzenie w sześciu odsłonach – w każdy
piątek i sobotę, od 19 sierpnia do 2 września br. W tym roku Stołeczna Estrada rozszerzyła ofertę
programową, umożliwiając miłośnikom dobrej muzyki spędzenie czasu z polskimi artystami jazzowymi: Agą
Zaryan, Arturem Dutkiewiczem, String Connection i królową jazzu – Urszulą Dudziak.
Sprawdź
Więcej informacji

EDUWARSZAWA
Aktualności
Przekierowanie wiadomości w Eduwarszawie
Uruchomiliśmy możliwość przekierowania wiadomości na inną skrzynkę pocztową w Eduwarszawie. Na
portalu eduwarszawa.pl zamieściliśmy instrukcję, która tłumaczy, jak korzystać z tej funkcji.
Sprawdź

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.

Edu w sieci
Archiwum Historii Mówionej – największy taki zbiór w Polsce
Archiwum to największy w Polsce zbiór relacji świadków historii XX wieku. Liczy ponad 5500 wywiadów
biograficznych, nagranych w technice audio lub wideo, zdigitalizowanych, opracowanych archiwalnie i
udostępnianych w Czytelni Domu Spotkań z Historią, serwisie Relacje Biograficzne, portalu Audiohistoria oraz
na multimedialnej mapie Warszawa Zapamiętana. Na platformie zgromadzono także ponad 30 tys.
skanów archiwalnych zdjęć z rodzinnych albumów rozmówców.
Sprawdź

Polska Biblioteka Muzyczna
Polskie Wydawnictwo Muzyczne stworzyło
interaktywną, ogólnodostępną bibliotekę muzyczną.
Platforma jest skarbnicą historii, zawierającą nie tylko
materiały nutowe utworów, ale również sceny z życia
codziennego: fotografie zabytków, ulic, panoramy
miast, zdjęcia teatrów, oper, zamków i pałaców.
Dodatkowo zbiory zasilają rękopisy muzyczne, afisze,
programy muzyczne oraz wycinki z gazet,
pokazujące życie kulturowe w XIX i 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.

