Numer 30

5.01.2022

WARSZAWSKIE WIEŚCI OŚWIATOWE
Szanowni Państwo,
przedstawiamy kolejny numer Warszawskich Wieści Oświatowych – 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
•

Piwnica pod Baranami – Dezyderata

•

Czerwone Gitary – Zima, zima, śnieg

•

Bułat Okudżawa – Modlitwa

•

Eric Clapton – After Midnight
Możecie razem z nami tworzyć listę przebojów!
Na Wasze propozycje czekamy pod adresem:
redakcja.BE@um.warszawa.pl

Oświatowe espresso
Protest - Pierwsze czytanie LexCzarnek
4 stycznia odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy, wprowadzającej
zmiany w prawie oświatowym. Samorządy, organizacje społeczne, ZNP,
nauczyciele, dyrektorzy, rodzice i uczniowie stają razem w obronie przed
nim szkoły. LexCzarnek umacnia władzę kuratorów, ogranicza autonomię
szkół oraz odbiera rodzicom, uczniom i wspólnotom lokalnym wpływ na
edukację.
Sprawdź

Zima w mieście
Do 11 stycznia potrwają zapisy na zajęcia organizowane w ramach
warszawskiej akcji „Zima w Mieście 2022”. Jak co roku w okresie ferii,
uczniowie oraz dzieci mieszkające w stolicy będą miały zapewnioną
opiekę oraz zajęcia dostosowane do sytuacji epidemicznej.
Sprawdź

Startuje druga edycja konkursu WawaCraft!
Konkurs polega na stworzeniu autorskiej mapy edukacyjnej w Minecraft: Education Edition. Na prace
konkursowe czekamy do 28 lutego 2022 r. Regulamin znajduje się pod tym linkiem.
Sprawdź

„Szkoła na wdechu – refleksje z czasów pandemii”. Nowa publikacja WCIES
Publikacja stanowi zbiór przemyśleń, których autorami jest grono osób często zupełnie niezwiązanych ze
szkołą (m.in. himalaista, filozof, poetka ludowa). Zostali poproszeni o zainspirowanie polskich kadr szkolnych
do zastanowienia się, jaką naukę można wynieść z trudnego czasu pandemii.
Sprawdź

Stypendia artystyczne przyznane!
51 projektów stypendialnych otrzyma finansowe wsparcie od miasta. Warszawa przeznaczyła na ten cel
prawie dwa miliony złotych. Lista stypendystów na 2022 rok została właśnie opublikowana.
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
Nauczycielskie sposoby rozpoznawania uczniowskich uzdolnień | Warsztaty metodyczne | 21.01
WCIES zaprasza na szkolenie przybliżające różne sposoby rozpoznawania uczniowskich uzdolnień oraz
przygotowujące do adaptowania istniejących technik i projektowania własnych narzędzi pomocnych w tym
obszarze.
Sprawdź

Wydarzenia online
Partycypacja młodzieży – międzynarodowe i polskie inspiracje” | Seminarium | 10.01
Jak włączać młodzież w partycypację obywatelską? Jak tworzyć warunki, zapewniające młodym osobom
wysłuchanie ich głosu i realizację potrzeb? Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu zaprasza na seminarium
on-line, dotyczące międzynarodowych i polskich praktyk w zakresie partycypacji młodzieży.
Sprawdź

Pomysły na pracę z lekturą w edukacji wczesnoszkolnej | Szkolenie | 10.01
Celem szkolenia jest zapoznanie nauczycieli z kanonem lektur wpisanych do podstawy programowej oraz
wdrażanie pedagogów wczesnoszkolnych do stosowania metod aktywizujących i narzędzi multimedialnych
w omawianiu lektur klas I-III.
Sprawdź

Jestem warszawiakiem, Polakiem, Europejczykiem | Webinar | 14.01
Webinar adresowany jest do nauczycieli klas I-III oraz zainteresowanych tematyką europejską. Organizatorem
wydarzenia jest Biuro Edukacji we współpracy z WCIES.
Sprawdź

Pierwsze kroki z Microsoft 365 (Office 365) w szkole | Szkolenie | 18.01, 25.01
Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z usługą Office 365 w szkole oraz jej zastosowaniem
w pracy dydaktycznej i własnej.
Sprawdź

Psychoteka. Ciałopozytywność - jak rodzice mogą pomóc
dziecku akceptować swoje ciało? | Seminarium | 18.01
Seminarium skierowane jest do nauczycieli oraz rodziców. Jego
celem jest pogłębienie wiedzy na temat
akceptacji własnego ciała, uświadomienie uczestnikom, że
każdy człowiek powinien mieć pozytywne wyobrażenie
o własnym ciele oraz zwrócenie uwagi na sposoby,
w jaki społeczeństwo prezentuje i postrzega cielesność.
Spotkanie poprowadzi prof.. Katarzyna Schier.
Sprawdź

Jak zachęcić uczniów do korzystania z wiedzy matematycznej w codziennym życiu? | Webinar | 27.01
Matematyka dla wielu uczniów może wydawać się niezrozumiała, trudna czy nawet nieprzydatna. Jak
pokazać im, że jest ona obecna w każdej dziedzinie naszego życia? Dowiecie się tego podczas kolejnego
webinaru z cyklu #UDdlaDorosłych.
Sprawdź
Więcej informacji

Przyszłość jest dziś
ABBA pod gwiazdami. Kosmiczno-muzyczny
pokaz w Centrum Nauki Kopernik
Mamma mia! ABBA wraca, słyszeliście!? To świetna
okazja, by wybrać się do Planetarium. Zapraszamy
na nowy muzyczno-kosmiczny pokaz „ABBA pod
gwiazdami”. Usłyszycie największe przeboje tego
legendarnego zespołu, zobaczycie zapierające dech
w piersiach kosmiczne wizualizacje i poznacie
międzygwiezdne ciekawostki przygotowane przez
naszych prezenterów. Będą tylko cztery pokazy!
Rezerwujcie bilety i lećcie z ABBĄ do gwiazd!
Sprawdź

Projekty i inicjatywy
Konkursy
Międzynarodowy konkurs literacki dla młodzieży „Kto ratuje
jedno życie ludzkie, ratuje cały wszechświat”
Zadaniem konkursowym jest napisanie eseju opartego na
materiałach historycznych. Narrator będzie musiał cofnąć się do
czasów Holokaustu i stworzyć dzieło literackie, poszukujące
odpowiedzi na pytanie, kim jest osoba, która pomogła Żydom
podczas ludobójstwa.
Sprawdź

Konkurs na stworzenie cyklu filmów edukacyjnych | do 18.01
Celem konkursu jest stworzenie cyklu trzech filmów
krótkometrażowych (trwających do 10 min.) o charakterze
edukacyjnym. Mają one przekazywać wiedzę o zagadnieniach
ważnych dla kultury i tradycji żydowskiej.
Sprawdź

Konkurs na logotyp projektu IPN „Szlaki Nadziei. Odyseja Wolności”
W ramach programu powstanie seria nowych publikacji i materiałów edukacyjnych. Zaplanowano także
szereg koncertów, konkursów, spotkań i konferencji. Tak szeroka inicjatywa potrzebuje swojego graficznego
symbolu, dlatego zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zaprojektowania jej znaku rozpoznawczego.
Sprawdź
Więcej informacji

Programy edukacyjne
Wokół filmu „Dowód tożsamości”. Zgłoś klasę do projektu |
do 25.01
Zorganizuj w klasie specjalny pokaz filmu „Dowód tożsamości” w
reż. Mikołaja Grynberga i przeprowadź lekcję z wykorzystaniem
materiałów edukacyjnych, opracowanych przez Dział Edukacji
Muzeum POLIN.
Sprawdź
Więcej informacji

Eko inicjatywy
BeEco – Angażujemy – Inspirujemy - Zmieniamy
BeEco to projekt poszerzający świadomość ekologiczną. Obejmuje
interaktywne warsztaty, eksperymenty, konkursy, a także turniej
edukacji ekologicznej. Na nauczycieli, którzy przystąpią do
programu, czeka także szereg pomocy dydaktycznych – w tym
scenariuszy lekcji.
Sprawdź

Poświąteczna zbiórka choinek w doniczkach pod siedzibą
Lasów Miejskich – Warszawa
Zapraszamy na poświąteczną zbiórkę choinek, kupionych w
doniczce. Drzewka zebrane przez Lasy Miejskie – Warszawa będą
mogły zostać ponownie posadzone.
Sprawdź
Więcej informacji

Dzieje się w Warszawie
Nowe oszustwo metodą na kwarantannę. Udają Sanepid!
Dostałeś SMS-a o skierowaniu na kwarantannę z powodu zakażenia COVID-19 w Twojej okolicy? Nie daj się
oszukać! Pojawił się kolejny trick, polegający na wyłudzeniu danych poprzez wiadomość z nieznanym
linkiem. Pod żadnym pozorem w niego nie klikaj! Obejrzyj film, który wyjaśni, na co zwracać uwagę i jak
odróżnić takiego SMS-a od prawdziwej wiadomości z Sanepidu.
Sprawdź

Czym żyła Warszawa w 2021 roku?
Walka z pandemią, ale też kolejne zielone
projekty Nowego Centrum Warszawy, festiwale
i nagrody literackie, rozpoczęcie prac na
ośrodku sportowym Skry czy odsłonięcie
pomnika „Solidarności”. Co jeszcze działo się w
minionym roku w stolicy?
Sprawdź

Walka z pandemią oraz kolejne inwestycje w
ochronę zdrowia
W obszarze miejskiej polityki zdrowotnej miniony
rok upłynął przede wszystkim pod znakiem walki
z pandemią COVID-19; w tym celu m. in. został
otwarty Szpital Południowy. Jednak mimo
kolejnych fal koronawirusa miasto uruchomiło
również nowe przychodnie i ośrodki zdrowia oraz
rozpoczęło nowe inwestycje.
Sprawdź

O warszawskiej gastronomii – film z cyklu „Niematerialna Warszawa”
W najnowszym odcinku cyklu „Niematerialna Warszawa” Jerzy S. Majewski oprowadzi po warszawskich
restauracjach, knajpach, kawiarniach i barach mlecznych. Film o historii dawnej i współczesnej warszawskiej
gastronomii można już obejrzeć na Facebooku Domu Spotkań z Historią oraz Kulturalnej Warszawy.
Sprawdź

Kto napisze historię łez. Artystki o prawach kobiet – wystawa w Muzeum Sztuki Nowoczesnej
Wystawa podejmuje temat relacji między kobiecym ciałem a represyjnym prawem. Jej tytuł został
zapożyczony z pracy amerykańskiej artystki Barbary Kruger i podkreśla żmudny proces dochodzenia kobiet
do swoich praw. Prezentowane na wystawie dzieła starają się przełamać impas, jaki zapanował w debacie
nad aborcją, przekroczyć kryzys języka werbalnego i wizualnego.
Sprawdź

Odkrywaj, poznawaj, zwiedzaj – warszawskie muzea zapraszają
Malarstwo jednego z największych współczesnych polskich artystów, opowieści o życiu i pracy warszawskich
służących, próba zrozumienia popularności Marii Skłodowskiej-Curie w Korei Południowej – to tylko niektóre
propozycje wystaw w stołecznych muzeach.
Sprawdź

Konsumencie! Jak trwoga, to do Rzecznika!
Co zrobić z zamoczonym telefonem albo lodówką, która nie chłodzi? To dwa przykłady z 10 tys. spraw, które
wpłynęły w kończącym się roku do Miejskiego Rzecznika Konsumentów.
Sprawdź
Więcej informacji

EDUWARSZAWA
Aktualności
Kivuto – darmowy Windows dla uczniów
Kivuto umożliwia wszystkim uczniom Eduwarszawa.pl pobranie darmowego pliku instalacyjnego dla
oprogramowania Windows 10 lub 11. Przygotowaliśmy instrukcję, która wyjaśnia, w jaki sposób należy to
zrobić.
Sprawdź

Umożliwiamy tworzenie skrzynek współdzielonych
W ramach rozwoju platformy Eduwarszawa.pl uruchamiamy możliwość zakładania skrzynek
współdzielonych w aplikacji do zarządzania Eduwarszawą.
Sprawdź

Jak zrobić zrzut części ekranu w Windows?
Zachęcamy do obejrzenia filmu, który przedstawia sposób wykorzystania zrzutu ekranu przy pomocy
narzędzia 'Wycinanie', domyślnie dostępnego w systemie Windows.
Sprawdź

Pracuj wygodnie – poznaj podstawy Worda
Wychodząc naprzeciw potrzebom użytkowników, udostępniamy bezpłatny kurs korzystania z aplikacji
Microsoft Word. Kurs pochodzi od twórcy kanału Format C: na YouTube. Autor cyklu w przystępny sposób
tłumaczy, jak używać edytora. Pokazuje, gdzie znaleźć każdą podstawową funkcję w menu i jak ją
zastosować, aby tekst wyglądał właśnie tak, jak chcemy.
Sprawdź
Więcej informacji

Aplikacja do zarządzania Eduwarszawą
•

Od 10 września 2021 dyrektorzy i lokalni administratorzy mogą za pośrednictwem aplikacji
(https://panel.eduwarszawa.pl/) 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.

•

Na portalu Eduwarszawa znajdą Państwo zakładkę, w której na bieżąco publikowane są materiały –
filmy instruktażowe oraz poradniki, ułatwiające poruszanie się po aplikacji.

•

Proces tworzenia i konfiguracji nowego konta użytkownika oraz nowego zespołu może trwać do 48
godzin.

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
Teatroteka Szkolna - Bądź reżyserem swoich lekcji
Teatroteka Szkolna to program prowadzony przez Dział Pedagogiki Teatru Instytutu Teatralnego im.
Zbigniewa Raszewskiego. Za pośrednictwem portalu nauczyciele mają bezpłatny dostęp do konspektów
zajęć, pogrupowanych według poziomów nauczania. Konspekty umieszczone na portalu pozwalają
stosować teatr do refleksji nad wybranymi zagadnieniami. W bazie znajdują się propozycje działań
wykorzystujących elementy teatru w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, na lekcjach języka polskiego,
godzinach wychowawczych oraz inspiracje na zajęcia dodatkowe: w ramach koła teatralnego,
recytatorskiego, pomysły na szkolne akademie lub projekty artystyczne. Zamieszczono także nagrania
przykładowych ćwiczeń teatralnych oraz lekcji poprowadzonych według konspektów. Tworzona jest
równocześnie oferta warsztatowa i webinaryjna dla nauczycieli zainteresowanych rozwijaniem swoich
działań teatralnych w szkole.
Sprawdź

Sztuka słuchania. Uchem filozofa
„Sztuka słuchania. Uchem filozofa” to
pierwszy ekspercki podcast Instytutu
Chopina. Twórczyni wykładów, filozofka i
pianistka, Anna Chęćka, łączy w nich myśl
humanistyczną z refleksją inspirowaną
neuroestetyką oraz neurobiologią. W narrację
zostały wkomponowane utwory z różnych
epok – od baroku po współczesność. Wśród
nich także dzieła Fryderyka Chopina.
Sprawdź

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.

