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

Wojciech Młynarski - "Zeszycik z pierwszej klasy”
Marek Grechuta / Anawa – „Świecie nasz”
Kabaret Starszych Panów, Wiesław Michnikowski - "Addio
pomidory”
Chuck Berry - "School Days"
Możecie razem z nami tworzyć listę przebojów! Na Wasze
propozycje czekamy pod adresem:
redakcja.BE@um.warszawa.pl

Oświatowe espresso
Stanowisko Warszawskiej Rady Edukacyjnej wobec zmian zapowiadanych w prawie oświatowym
13 września br. odbyło się posiedzenie Warszawskiej Rady Edukacyjnej, która przyjęła stanowisko w sprawie
projektu nowelizacji prawa oświatowego. Treść stanowiska dostępna jest pod poniższym linkiem.
Sprawdź

Warszawa włącza się w akcję społeczną „Wolna Szkoła”
Już we wrześniu edukacją w Polsce mogą wstrząsnąć zmiany
szykowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Nowe przepisy
w prawie oświatowym doprowadzą przede wszystkim do
centralizacji systemu szkolnictwa, a decydujący wpływ na
funkcjonowanie szkół będą miały kuratoria
oświaty. Organizatorem kampanii informującej o negatywnych
skutkach zmian jest grupa kilkudziesięciu organizacji i
grup obywatelskich, zrzeszonych w Sieci Organizacji
Społecznych SOS dla edukacji.
Sprawdź

Raport „Warszawska szkoła po pandemii”
Badanie służyło wyznaczeniu obszarów, w których ujawniają się potrzeby placówek na terenie m.st.
Warszawy po okresie nauczania zdalnego. Na ich podstawie utworzono rekomendacje dla poszczególnych
instytucji - miasta, dzielnic oraz dyrekcji szkół - oferujące sposoby zapewnienia wsparcia całym
społecznościom szkolnym.

Sprawdź
Więcej informacji

Koronawirus
Dowiedz się o działaniach Warszawy i sprawdź najnowsze informacje dotyczące funkcjonowania
miasta w czasie epidemii.
•

Warszawa19115

•

Warszawskie wytyczne edukacyjne w czasie pandemii

•

Zasady bezpieczeństwa w szkołach i placówkach

Przypominamy, że w Warszawie działa Psychologiczne Centrum Wsparcia dla Rodziców i Uczniów
(PCW), którego zadaniem jest pomoc w radzeniu sobie z nowymi wyzwaniami związanymi z
pandemią. W poradniach dyżurują specjaliści wspierający uczniów i ich rodziców.
Więcej informacji

Doskonalenie umiejętności
Wydarzenia stacjonarne
Warszawa programuje! Tworzymy grafikę 3D | 21.09 - 1.10
WCIES zaprasza na warszawskich nauczycieli informatyki starszych klas szkoły podstawowej, szkół
ponadpodstawowych oraz wszystkich zainteresowanych tworzeniem kompozycji trójwymiarowych na
szkolenie przygotowujące do programowania w języku Scratch.
Sprawdź

SOS Ziemi na ratunek! Gorąca planeta | 23.09
Szkolenie skierowane jest do nauczycieli pedagogiki
wczesnoszkolnej. Jego cel to pogłębienie wiedzy na
temat kryzysu klimatycznego i rozumienia
złożonych relacji między klimatem a światem
przyrody oraz człowiekiem, doskonalenie umiejętności
projektowania sytuacji edukacyjnych, a
także wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela
o metody i ćwiczenia, wspierające edukację
klimatyczną.
Sprawdź
Więcej informacji

Wydarzenia online
„Dlaczego zdolne dziecko to rzadko wzorowy uczeń?” | 20.09
Anna Kałuba-Korczak, psycholog z Centrum Informacyjno-Konsultacyjnego ds. Dzieci
Zdolnych działającego przy SPP-P „Uniwersytet dla Rodziców”, opowie podczas wykładu między innymi
o odkrywaniu talentów, kreatywności i zdolnościach społecznych jako kompetencjach kluczowych w
zmieniającej się rzeczywistości, profilaktyce depresji i zaburzeń lękowych oraz o wspieraniu rozwoju dziecka.
Sprawdź

Trudne emocje – jak pomóc dziecku sobie z nimi radzić? | 23.09
Jak wyposażyć dziecko w umiejętności do poznawania własnego świata emocji? Co możemy zrobić, by
wspierać je, nawet w sytuacji, gdy samo nie do końca rozumie, co czuje? W jaki sposób rozmawiać
o emocjach, by nie budować wobec nich tematu tabu i wychowywać świadomych siebie ludzi? Na te i inne
pytania odpowie pedagog Małgorzata Musiał podczas darmowego webinaru.
Sprawdź

„Bliżej siebie”. Międzynarodowa konferencja z warsztatami | 23.09
W jaki sposób drama i teatr mogą pomóc osobom pracującym w edukacji budować ich dobrostan?
Zapraszamy na konferencję z warsztatami podsumowującą dwuletni międzynarodowy projekt "ToBe or not
be well – Drama and theatre in education”, realizowany we współpracy z organizacjami z Węgier, Anglii oraz
Czech. Projekt zakładał podniesienie poziomu dobrego samopoczucia nauczycieli i poprawę klimatu
w szkole poprzez organizację zajęć darmowych i TIE (Teatru w edukacji).
Sprawdź

Aktywizujące narzędzia cyfrowe w praktyce szkolnej | 28.09
Podczas konferencji zostaną przedstawione możliwości i korzyści, jakie przynosi nauczycielom
wykorzystanie narzędzi cyfrowych oraz aktywnych metod nauczania w praktyce szkolnej. W czasie
spotkania będzie można dowiedzieć się, w jaki sposób dołączyć do projektu TIK TO MY realizowanego
w ramach Projektu „Lekcja: Enter” i jak wygląda wsparcie nauczycieli w jego ramach.
Sprawdź

Tworzenie Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego oraz rocznego programu
realizacji WSDZ | 28.09
WCIES zaprasza nauczycieli, koordynatorów doradztwa zawodowego i doradców zawodowych na szkolenie,
podczas którego będą mogli zapoznać się ze strukturą WSDZ oraz przykładowym rocznym programem
realizacji WSDZ.
Sprawdź

IV Kongres Edukacji | 30.09
Podczas Kongresu omawiane będą możliwości, jakie pojawiły się w projektach zarządzanych przez
Narodową Agencję Programu Erasmus + i Europejskiego Korpusu Solidarności w nowej perspektywie
finansowej na lata 2021-2027. Są powiązane z czterema przekrojowymi priorytetami: transformacją cyfrową,
uczestnictwem w życiu demokratycznym, włączaniem i różnorodnością oraz środowiskiem i walką ze
zmianami klimatycznymi.
Sprawdź
Więcej informacji

Przyszłość jest dziś
Climate Detectives. Kolejne spotkanie z cyklu „O kosmosie przy kawie” | 16.09
Uczestnicy spróbują sformułować dobre pytania badawcze oraz zapoznają się z przebiegiem Climate
Detectives, czyli wyzwania, w ramach którego zespoły uczniowskie mają określić lokalny problem
klimatyczny oraz zaprojektować i przeprowadzić jego badanie. Będą także mogli przejrzeć Przewodnik dla
Nauczycielki/Nauczyciela, podejmujący temat edukacji klimatycznej.
Sprawdź

Koduj z Gigantami! Zgłoś szkołę do programu
Wystartowała rejestracja do 9 edycji międzynarodowych,
bezpłatnych warsztatów z programowania. Program
zajęć dostosowany jest do danej grupy wiekowej.
Obejmuje stworzenie własnej gry komputerowej
i aplikacji mobilnej oraz zapoznanie się z podstawami
jednego z języków programowania.
Sprawdź

Start konkursu CanSat 2022 – zgłoś zespół uczniowski! | do 23.09
CanSat to międzynarodowy konkurs Europejskiej Agencji Kosmicznej, skierowany do młodzieży w wieku 1419 lat. Polega na samodzielnym konstruowaniu minisatelit (symulatorów sond kosmicznych) przez uczniów
oraz przeprowadzeniu za ich pomocą badań naukowych.
Sprawdź

Lemowska wizja przyszłości. Konkurs plastyczno-graficzny dla uczniów | do 30.09
Zadanie konkursowe polega na indywidualnym wykonaniu pracy plastycznej lub graficznej
przedstawiającej swoją wizję przyszłości wykreowaną w dowolnej powieści Stanisława Lema, np. Golema superkomputera przyszłości.
Sprawdź

Moon Camp. Dołącz do projektu edukacyjnego! | od 15.09
Wyzwanie Moon Camp to edukacyjny projekt, który przenosi nas w świat projektowania trójwymiarowego –
3D. To idealna okazja by umożliwić zespołom uczniów i uczennic puścić wodze fantazji i stworzyć
księżycową bazę lub jej fragment. 15 września ruszają zapisy do projektu.
Sprawdź

Projekty i inicjatywy
Konkursy
Nagroda POLIN 2021 - zgłoś kandydata | do 30.09
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN rozpoczęło
przyjmowanie zgłoszeń w konkursie Nagroda POLIN 2021.
30 listopada trafi ona do osoby lub organizacji aktywnie
działającej na rzecz ochrony pamięci o historii polskich
Żydów.
Sprawdź

XX Edycja Konkursu na pracę pisemną dla szkół
podstawowych i ponadpodstawowych | do 12.10
Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach wiekowych:
uczniowie VII i VIII klas szkół podstawowych i uczniowie szkół
ponadpodstawowych (średnich, z wyłączeniem szkół dla
dorosłych). Zadanie konkursowe polega na napisaniu tekstu
na temat: „Wielcy polscy ekonomiści też byli nastolatkami…”
Sprawdź

„NORWID/ZA-PATRZENIA” – konkurs na filmowe ilustracje utworów Cypriana Norwida | do 15.11
Narodowe Centrum Kultury ogłasza konkurs na stworzenie filmu, stanowiącego oprawę wizualną
do wybranych utworów poety. W konkursie mogą wziąć udział zarówno amatorzy, zafascynowani
różnorodnymi technikami filmowymi, jak również osoby, grupy artystyczne czy kolektywy zawodowo
związane z twórczością multimedialną, bez żadnych ograniczeń wiekowych.

Sprawdź
V Konkurs na najlepszą lekcję o muzyce polskiej | do 28.11
Nauczycieli muzyki pracujących w szkołach podstawowych ogólnokształcących zapraszamy do udziału w
konkursie na najlepszą lekcję o muzyce polskiej. Jeśli znasz atrakcyjny sposób na aktywne słuchanie muzyki
ze swoimi uczniami, ten konkurs jest dla Ciebie! Wejdź na Portal Muzyki Polskiej, wybierz utwór jednego z
przedstawionych tam kompozytorów i napisz do niego scenariusz.
Sprawdź

Rekrutacja do Nagrody im. Tadeusza Mazowieckiego | do 13.10
Laureatami mogą zostać aktywni społecznie i obywatelsko młodzi ludzie w wieku 15-26 lat – odważni,
bezinteresowni, podejmujący wysiłek na rzecz innych. W ten sposób Warszawa wspiera zaangażowanie,
pomysły i pozytywną energię młodego pokolenia. Zgłoszenia będą przyjmowane do 13 października.
Sprawdź
Więcej informacji

Programy edukacyjne
Programy edukacyjne Polskiej Akcji Humanitarnej
Zachęcamy do udziału w projekcie Szkoła Humanitarna rocznym programie z obszaru edukacji globalnej, na który
składają się między innymi szkolenia dla nauczycieli i
uczniów, warsztaty w szkołach, scenariusze zajęć, spotkania,
konkursy czy kluby dyskusyjne online.
Sprawdź

XVII edycja programu „Warszawskie Inicjatywy
Edukacyjne” na rok 2022
Przedszkola i szkoły prowadzone przez m.st. Warszawę mogą
ubiegać się o dofinansowanie projektów zgodnie z wykazem
zadań priorytetowych określonych w „Regulaminie
przyznawania dofinansowania projektów realizowanych
w ramach WIE”. Termin składania wniosków mija 30.11.
Sprawdź

Nauczyciel na starcie - dołącz do projektu!
Projekt adresowany jest do nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek rozpoczynających pracę w szkole
o stażu 0 - 3 lata. . Przystępując do programu, będzie można wziąć udział w serii seminariów, skorzystać
z konsultacji ze specjalistami MSCDN oraz dołączyć do międzywydziałowych sieci
współpracy i samokształcenia. Rekrutacja uczestników trwa do 30 września.
Sprawdź

Projekty edukacyjne Uniwersytetu Dzieci
Projekt obejmuje cykl ośmiu lekcji, możliwych do realizowania również w ramach edukacji zdalnej, do
których przygotowano scenariusze. Dołączając do projektu, nauczyciel otrzyma także indeksy do wydruku
dla uczniów do notowania postępów w projekcie (dla klas I-VI) lub elektroniczną talię kart z ćwiczeniami
rozwijającymi na godzinę wychowawczą lub/i do pracy indywidualnej ucznia w domu (dla klas VII-VIII).
Sprawdź
Więcej informacji

Eko inicjatywy
Warszawa wznawia współpracę w ramach Partnerstwa dla Klimatu
Przedstawiciele m.st. Warszawy wspólnie z ponad 50. zrzeszonymi firmami i organizacjami będą szukać
rozwiązań dla najbardziej palących wyzwań, związanych ze zmianą klimatu i ochroną środowiska.
Sprawdź

"Jestem Greta” - bezpłatny link do filmu, webinar dla
nauczycieli oraz materiały do pracy z uczniem
Z okazji premiery filmu „Jestem Greta” w reż. Nathana
Grossmana (2020) uczniów zapraszamy do kin, a nauczycieli –
na webinar “Jak prowadzić edukację klimatyczną w
swojej klasie?”, który przygotowało WWF Polska i Centrum
Edukacji Obywatelskiej.
Sprawdź

„Dbaj o klimat. Redukuj CO2”. Weź udział w kampanii edukacyjnej
Zapraszamy do udziału w kampanii edukacyjnej autorstwa Little Greenfinity. Skierowana jest ona do
wszystkich szkół średnich na terenie m.st. Warszawy. Obejmuje szkolenia dla nauczycieli, warsztaty
i konkursy dla uczniów.
Sprawdź

Climate Detectives 2021/2022. Zgłoś klasę do programu edukacyjnego
Climate Detectives to projekt edukacyjny Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). Uczniowie w wieku 8-15. lat
mają za zadanie dokonać zmiany („make a difference”) w obszarze zrozumienia i ochrony klimatu na Ziemi.
Drużyny – obserwując swoje lokalne środowisko – muszą zidentyfikować problem klimatyczny, zbadać go i
zaproponować sposób, by mu zaradzić. Termin zgłoszeń mija 25.11.
Sprawdź
Więcej informacji

Dzieje się w Warszawie
Spacer architektoniczny. Siedziba Związku Nauczycielstwa Polskiego | 19.09
Muzeum Sztuki Nowoczesnej zaprasza na trzecie spotkanie z cyklu spacerów architektonicznych
tegorocznej edycji festiwalu WARSZAWA W BUDOWIE. Tym razem będziecie mogli Państwo zwiedzić
siedzibę ZNP – jednego z najciekawszych zabytków dwudziestolecia międzywojennego.
Sprawdź

Uroczyste otwarcie piętra Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznej nr 5, w dzielnicy
Praga-Północ
Poszerzenie bazy lokalowej o dodatkowe gabinety i
sale terapeutyczne, wyposażone w
nowoczesne pomoce umożliwi rozszerzenie oferty
zajęć grupowych, dostosowanie ich do potrzeb
środowiska lokalnego, a przede wszystkim –
udzielenie pomocy większej
liczbie dzieci północnopraskich przedszkoli i szkół.
Sprawdź

Warszawa uruchamia własną platformę VOD
Platforma VOD Warszawa została zaprojektowana z myślą o warszawskich instytucjach kultury
i organizacjach pozarządowych, a przede wszystkim – o publiczności. Pod jednym adresem znajdą się filmy,
spektakle, koncerty, nagrania z wystaw, podcasty, czyli wszystko to, co składa się na kulturalną ofertę
warszawskich teatrów, muzeów, fundacji i stowarzyszeń. Część materiałów będzie biletowana, część udostępniana nieodpłatnie.
Sprawdź

Wtorki dla nauczycieli – spotkania online Muzeum POLIN
Od września Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN zaprasza na nową odsłonę cyklu spotkań online
“Wtorki dla nauczycieli”. W tym półroczu zajęcia będą poświęcone mitom i stereotypom antysemickim oraz
wyzwaniom edukacyjnym, które wiążą się z ich funkcjonowaniem. Najbliższe spotkanie już 28.09.
Sprawdź

Poradnik Psychologiczny Pedagoga w czasach zarazy: „Marzenia, które się spełniają – czyli jak
planować, żeby nie zwariować”. Wywiad
Tym razem gośćmi Entropii Słowa będą Bożena Stachura, aktorka teatralna i filmowa oraz Kamil
Gradowski, trener, konsultant i menedżer z wieloletnim doświadczeniem. Emisja odcinka: 21.09.
Sprawdź
Więcej informacji

EDUWARSZAWA
Aktualności
Nowa odsłona SharePoint Eduwarszawa!
W ciągu ostatnich kilku miesięcy Portal Eduwarszawa był sukcesywnie rozbudowywany. Dziś jest cennym
źródłem aktualizowanych na bieżąco informacji dotyczących doskonalenia umiejętności (szkoleń,
webinarów, konferencji), ciekawych inicjatyw edukacyjnych czy ważnych zmian w funkcjonowaniu Office
365. Na Portalu znalazło się także miejsce na repozytorium materiałów szkoleniowych oraz bogatą
bibliotekę pomocy dydaktycznych.
Sprawdź

Aplikacja do zarządzania Eduwarszawą
Aplikacja jest dostępna dla zalogowanych w Eduwarszawie dyrektorów i administratorów szkolnych pod
adresem https://nowaaplikacjaposredniczaca.azurewebsites.net. Na Portalu Eduwarszawa znajdą Państwo
zakładkę, w której na bieżąco publikowane są materiały – filmy instruktażowe oraz poradniki –
ułatwiające poruszanie się po aplikacji.
Sprawdź
Więcej informacji

Aplikacja do zarządzania Eduwarszawą
• Od 10 września 2021 dyrektorzy i lokalni administratorzy mogą za pośrednictwem aplikacji dodawać
konta uczniów i pracowników, pobierać i synchronizować dane z e-dziennika (w tym listy uczniów
i grup zajęciowych) oraz usuwać przypisania kont byłych uczniów i pracowników do Waszych
jednostek.
• W związku ze zwiększoną aktywnością użytkowników aplikacji, procedura tworzenia nowego
użytkownika może potrwać do 48. godzin, a nowego zespołu – do tygodnia.
Pomoc techniczna Eduwarszawa
•

Indywidualną pomoc oferuje zespół Eduwarszawy. Zgłoszenia przyjmowane są na kanale 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
Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz
i Holokauście
Wizyta w autentycznym Miejscu Pamięci jest unikatowym
doświadczeniem edukacyjnym. Jednak osoby, które nie
mogą odwiedzić byłego obozu Auschwitz, mają możliwość
zapoznania się z jego historią dzięki edukacji prowadzonej
przez Internet. Natomiast dla osób, które odwiedziły już to
miejsce, zdalny dostęp do materiałów edukacyjnych pomoże
w pogłębieniu wiedzy zdobytej podczas wizyty. E-learning
może być wykorzystywany także jako pomoc
w przygotowaniu do odwiedzin Miejsca Pamięci.
Sprawdź

Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych
RCIN to zdigitalizowana baza kilkuset obiektów cyfrowych. Kolekcja zawiera zbiór różnorodnych
archiwaliów zgromadzonych w instytucjach naukowych tworzących Platformę RCIN. Są to często bardzo
cenne i niepowtarzalne materiały źródłowe, ilustrujące działalność naukowa oraz różne aspekty dziejów
nauki i kultury. Możemy tu znaleźć materiały, które dokumentują wieloletnią działalność Instytutów oraz ich
pracowników. Są to m. in. sprawozdania z działalności, materiały z organizowanych przez Instytuty
konferencji, gromadzone w archiwach spuścizny po znanych naukowcach, materiały z wystaw, konkursów
i spotkań oraz katalogi, foldery czy plakaty.
Sprawdź

Khan Academy
Khan Academy to złożone z filmów, ćwiczeń i artykułów materiały, wspomagające naukę matematyki,
przedmiotów przyrodniczych, programowania i wielu innych dziedzin. Dzięki dostępnym na platformie
narzędziom, uczniowie mogą uczyć się w swoim własnym tempie (sięgając po nowy materiał lub
uzupełniając luki w zrozumieniu tego, o czym była już mowa, aby w ten sposób skutecznie budować swoją
wiedzę), a nauczyciele - śledzić postępy uczniów.
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Wasze edu historie
„Gdzie mieszka cisza”?
Nauczyciele świetlicy napisali projekt pt. „Gdzie mieszka cisza?” i uzyskali dofinansowanie. W związku z tym
od lutego do czerwca 2021 r. w świetlicy będzie realizowany projekt edukacyjny, którego celem jest
stworzenie przyjaznego dla uczniów kącika odpoczynku, gdzie wszystkie dzieci, a w szczególności dzieci ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi będą mogły przeczytać książkę, odpocząć, zrelaksować się i wyciszyć
w trakcie pobytu w świetlicy. Zamierzamy doposażyć sale świetlicowe w siedziska i pufy, które stworzą
„strefę ciszy”.
Strefy będą wyposażone w książki z bajkami terapeutycznymi i gry planszowe. Nasi uczniowie będą mieli do
wykorzystania słuchawki dźwiękochłonne, które pozwolą im się wyciszyć i zrelaksować.
Projekt skierowany jest do wszystkich uczniów uczęszczających do świetlicy. W ramach projektu
realizowane będą cykliczne zajęcia pt. „Jesteśmy różni, ale tacy sami”, które mają na celu kształtowanie u
uczniów postawy tolerancji i akceptacji. W trakcie zajęć uczniowie będą mogli nauczyć się różnych
sposobów radzenia sobie z napotkanymi trudnościami.
W salach świetlicowych znajdą się również analizatory poziomu hałasu, które pozwolą uczniom i
nauczycielom na kontrolowanie głośności w salach. W ramach projektu zaplanowane zostały spotkania i
warsztaty ze specjalistami, w tym z Prezesem Polskiej Fundacji Osób Słabosłyszących, który przybliży
uczniom skutki nadmiernego przebywania w hałasie. Ze wszystkich przedsięwzięć realizowanych w ramach
projektu będziemy Państwa informować na bieżąco na naszej stronie internetowej.
Pierwszym działaniem w ramach projektu edukacyjnego "Gdzie mieszka cisza" było zapoznanie z samym
tematem hałasu.
Dzieci podczas zajęć, poznały jednostkę w jakiej mierzymy poziom hałasu- decybele. Na podstawie
obrazków, uczniowie rozpoznawali, które dźwięki i miejsca mogą być dla nas przyjemne, a które nie. Innym
zadaniem było wykonywanie różnych czynności w jak najcichszy sposób np. odstawienie krzesełek,
układanie klocków. Podsumowaniem tematu była praca plastyczna pt "Cisza i hałas".
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Chcesz podzielić się z nami ciekawą edu inicjatywą? Znasz edu miejsca w sieci, które warto
polecić? Napisz do nas! redakcja.BE@um.warszawa.pl
Wszystkie archiwalne numery Warszawskich Wieści Oświatowych znajdziesz tutaj.

