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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
•

Jacek Kaczmarski - "Ballada wrześniowa"

•

Sofia Popova i Alona Szostak - "Modlitwa za Ukrainę"

•

Anna Serafińska - "Trzeba marzyć"

•

Dr Misio - "Koniec lata"

•

Grzegorz Turnau - "Pejzaż bez Ciebie"
Możecie razem z nami tworzyć listę przebojów!
Na Wasze propozycje czekamy pod adresem:
eduredakcja.be@eduwarszawa.pl

Oświatowe espresso
Do szkoły – gotowi, start!
Ponad 280 tys. dzieci i młodzieży zainaugurowało w Warszawie nowy rok szkolny. Część uczniów rozpoczęła
edukację w wyremontowanych lub zupełnie nowych szkołach oraz przedszkolach.
Sprawdź

Najczęściej zadawane pytania
Na naszej stronie opublikowaliśmy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, dotyczące edukacji dzieci i
młodzieży z Ukrainy. Lista stworzona została w języku polskim i ukraińskim.
Sprawdź

Rada Warszawy przyjęła Politykę Młodzieżową
Otwartość, równość, wiarygodność i elastyczność – to jej cztery wartości. W dokumencie nie ma konkretnych
projektów czy działań: zapisy stanowią rodzaj drogowskazu dla urzędników, pracowników miejskich
instytucji, rodziców i współpracujących z miastem organizacji pozarządowych.
Sprawdź

Raport: Jakie są potrzeby i wyzwania szkół związane z
napływem uczniów z Ukrainy
W dokumencie znajdują się wyniki badań dotyczących potrzeb,
wyzwań i dobrych praktyk, które pojawiły się w szkołach,
przyjmujących do oddziałów przygotowawczych i klas
mieszanych uczniów z Ukrainy.
Sprawdź

Nabór na stanowisko: specjalista ds. doradztwa
zawodowego
Zapraszamy do wzięcia udziału w naborze i dołączenia do
zespołu Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego we
WCIES.
Sprawdź

Próbny egzamin maturalny – informacja CKE
Centralna Komisja Egzaminacyjna zamieściła na swojej stronie informacje o teście diagnostycznym z
przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego w Formule 2023 (tzw. próbnej matury).
Sprawdź

Obywatelskie programy edukacyjne wspomagające uczenie hit-u
Przedstawiamy pięć programów, wspomagających nauczanie przedmiotu „historia i teraźniejszość",
nieodpłatnie udostępnionych przez organizacje oraz inicjatywy społeczne. Wszystkie propozycje zostały
przygotowane we współpracy z uznanymi historykami, edukatorami, nauczycielami edukacji obywatelskiej
czy wos-u, z dbałością o wiarygodność źródeł i faktów.
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
Kompleksowy rozwój szkół - innowacyjny cykl szkoleń dla rad pedagogicznych
W odpowiedzi na potrzeby dyrektorów szkół Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i
Szkoleń proponuje nową formę doskonalenia, skierowaną do rad pedagogicznych lub grup
zainteresowanych nauczycieli.
Sprawdź

Akademickie Laboratorium hit-u | Wykłady | od 16.09
16 września br., w ramach projektu „Akademickie Laboratorium HiTu!”, rozpoczynają się wykłady z historii
najnowszej oraz wiedzy o społeczeństwie, przeznaczone dla nauczycieli. Poprowadzą je wykładowcy
Uniwersytetu Warszawskiego – historycy, politolodzy, prawnicy, socjolodzy.
Sprawdź

Laboratoria Przyszłości – druk 3D w edukacji
Celem organizowanego przez WCIES spotkania jest wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności,
niezbędne do efektywnego wykorzystania drukarki 3D w edukacji.
Sprawdź

Kształcenie na rzecz klimatu i ekologii w trakcie terenowych lekcji biologii w szkole ponadpodstawowej
– wykorzystanie Pawilonu Edukacyjnego Kamień i łęgów nadwiślańskich | Szkolenie | 26.09
Uczestnicy dowiedzą się, jak prowadzić zajęcia edukacyjne w terenie. Poznają m.in. możliwości organizacji
lekcji przyrodniczo-geograficznych, dotyczących obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły.
Sprawdź
Więcej informacji

Wydarzenia online
Europejski Dzień Języków. Prosto z Brukseli. Edukacja europejska zdalnie | Webinar | 20.09
Podczas spotkania polski pracownik Parlamentu Europejskiego opowie o możliwościach wyjazdów
studyjnych dla uczniów i nauczycieli do Brukseli czy Strasburga.
Sprawdź

ABC Rady Rodziców. Program wychowawczo-profilaktyczny | Webinar | 20.09
Uczestnicy spotkania zapoznają się z rolą przedstawicieli Rad Rodziców w tworzeniu i zatwierdzaniu
programu wychowawczo-profilaktycznego placówki oświatowej.
Sprawdź

ABC pracy szkolnego pedagoga – poznaj zadania, pomysły na działanie i niezbędną dokumentację |
Webinar | 20.09
Podczas szkolenia przywołane zostaną przepisy, regulujące pracę pedagoga. Prowadząca omówi
poszczególne zadania, wraz z przykładami możliwych sposobów ich realizacji. Poda również podstawy
prawne, określające warunki realizacji niektórych z nich, np. dotyczących organizacji pomocy
psychologiczno-pedagogicznej, kształcenia specjalnego, opracowania programu wychowawczoprofilaktycznego, podejmowania działań interwencyjnych.
Sprawdź

Praca z migrantami w Polsce i Norwegii w
praktyce | Program edukacyjny | od 3.10
Centrum Falstad i Muzeum POLIN zapraszają do
udziału w polsko-norweskim programie
edukacyjnym, wzmacniającym kompetencje
przydatne w pracy z osobami z doświadczeniem
uchodźstwa lub migracji. Zajęcia odbywać się będą
zarówno online, jak i stacjonarnie w siedzibie
Muzeum (jedno spotkanie). Zgłoszenia przyjmowane
są do 19 września br.
Sprawdź

Canva jako instrument tworzenia ciekawych projektów graficznych na przedmiotach przyrodniczych |
Szkolenie | 3.10
Uczestnicy szkolenia poznają zastosowania Canvy – narzędzia do tworzenia grafik online. Nauczą się, jak
przygotowywać własne projekty (szablony infografik, plakatów, prezentacji, kart pracy) i publikować je na
swoim profilu.
Sprawdź
Więcej informacji

Przyszłość jest dziś
CanSat 2022/2023 – zbierz drużynę, wyślij
zgłoszenie!
Europejska Agencja Kosmiczna, wraz z Biurem
Edukacji ESERO Centrum Nauki Kopernik
zapraszają nauczycieli i uczniów szkół
ponadpodstawowych do udziału w
międzynarodowym konkursie CanSat 2022/2023.
Zadanie polega na samodzielnym
skonstruowaniu symulatorów sond kosmicznych
oraz przeprowadzeniu za ich pomocą badań
naukowych. Zgłoszenia przyjmowane są do 23
września br.
Sprawdź

Projekty i inicjatywy
Konkursy
I edycja Ogólnopolskiego Konkursu dla Szkół
Podstawowych „Piątka z narodowych”.
Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór do udziału w I
edycji konkursu „Piątka z narodowych”, którego celem jest
szerzenie wiedzy na temat polskich tańców narodowych oraz
przybliżanie unikalnych zjawisk kulturowych z różnych
regionów. Podczas pilotażowej edycji uczestnicy zatańczą
wspólnie krakowiaka oraz poznają kroki, figury, przyśpiewki,
stroje czy zwyczaje regionalne Krakowiaków Wschodnich i
Zachodnich.
Sprawdź

Konkurs fotograficzny „Matematyka w obiektywie”
Idea konkursu opiera się na połączeniu obrazu z autorską informacją. Uczestnicy wysyłają zdjęcia, którym
przypisują nazwy związane z matematyką. Nadanie tytułu zmienia kategorię pracy z fotografii,
przemawiającej wyłącznie obrazem, na parę zdjęcie-tekst, która nadaje pracy sens poznawczy. Konkurs trwa
od 1 września do 1 listopada 2022 r.
Sprawdź

Jak technologia zmieniła Twoją pracę? Konkurs dla nauczycieli i dyrektorów
Zadanie polega na przygotowaniu sketchnotki (notatki graficznej z wykorzystaniem zarówno tradycyjnych
metod i narzędzi, jak i aplikacji), pokazującej, jak nowe technologie mogą zmienić pracę nauczyciela oraz
dyrektora przedszkola lub szkoły. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 16 września 2022 r.
Sprawdź
Więcej informacji

Programy edukacyjne
Bezpłatne warsztaty „Koduj z Gigantami”
„Koduj z Gigantami: Cyberbezpieczeństwo” to 11. edycja największych ogólnopolskich warsztatów z
programowania dla dzieci i młodzieży. Tym razem tematem przewodnim będzie bezpieczeństwo w sieci. Na
uczestników czeka ogrom pożytecznej wiedzy, świetna zabawa i konkurs rankingowy dla szkół, w którym do
wygrania są atrakcyjne nagrody - voucher pieniężne na nowy sprzęt IT oraz stypendia na kursy
programowania.
Sprawdź

Pomóż stworzyć nowy numer „Gazety Dzieci”
Opisz, narysuj, opowiedz swoje wspomnienia z wakacji! Redakcja „Gazety Dzieci” zachęca do nadsyłania
materiałów do nowego numeru pisma, skierowanego i redagowanego z udziałem najmłodszych.
Pomysłodawczynią Gazety Dzieci jest warszawska stypendystka, Jaśmina Wójcik.
Sprawdź

Kim są współcześni patrioci? – warsztaty dziennikarskie dla
młodzieży
Czy znamy współczesnych patriotów? Kim są? Czym się
zajmują? Centrum Jana Pawła II zaprasza młodzież ze szkół
ponadpodstawowych do udziału w warsztatach dziennikarskich.
Uczestnicy zajęć poznają tajniki prowadzenia wywiadu
dziennikarskiego, będą także współtworzyć wystawę
poświęconą tzw. „codziennym patriotom”. Pierwsze spotkanie
odbędzie się już 18 września br.
Sprawdź
Więcej informacji

Eko inicjatywy
Wyhoduj sobie miasto. Festiwal Przemiany 2022
Jak „wyhodować" zdrowe miasta? Przyjazne dla mieszkańców i
przyrody, bioróżnorodne, lokalne, energooszczędne? Wiele zależy
od nas. Przekonacie się o tym podczas tegorocznej edycji
Festiwalu Przemiany. Czekają na Was trzy dni pełne spotkań,
wykładów, warsztatów i koncertów.
Sprawdź

Pokaż, co jesz, a powiem Ci, kim jesteś
Warszawskie ZOO zaprasza nauczycieli i uczniów klas V-VII szkół podstawowych do udziału w Konkursie
Zoologicznym IRBIS.
Sprawdź
Więcej informacji

Dzieje się w Warszawie
Kulturalna Szkoła na Mazowszu – do teatru za złotówkę
W ramach zainicjowanego przez Sejmik Województwa Mazowieckiego programu „Kulturalna szkoła na
Mazowszu" uczniowie mazowieckich szkół mogą skorzystać z oferty wybranych instytucji kultury na
preferencyjnych warunkach – za bilet zapłacą tylko 1 zł.
Sprawdź

Kulturalne lekcje w muzeach i teatrach
Stołeczne instytucje kultury zapraszają uczniów do udziału w lekcjach i warsztatach. W Teatrze
Powszechnym można zobaczyć, co dzieje się za kulisami, a w Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie poznać
szczegóły z życia noblistki.
Sprawdź

Gala finałowa Warszawskiej Nagrody Edukacji
Kulturalnej
28 września br. w Pałacyku Konopackiego poznamy
najlepsze projekty zrealizowane w stołecznych
placówkach oświatowych oraz instytucjach kultury
przez organizacje pozarządowe, jak również osoby
związane z kulturą czy edukacją.
Sprawdź

Znamy ulubione księgarnie Warszawy
Warszawiacy w głosowaniu online wybrali pięć „ulubionych” niezależnych księgarń 2022 roku. To trzecia
edycja plebiscytu, któremu towarzyszy konkurs opinii, przesyłanych przez miłośników tych miejsc.
Sprawdź
Więcej informacji

EDUWARSZAWA
Aktualności
Przekierowanie wiadomości w Eduwarszawie
Uruchomiliśmy możliwość przekierowania wiadomości na inną skrzynkę pocztową w Eduwarszawie. Na
SharePoint Eduwarszawa.pl znajduje się instrukcja ustawienia przekierowania.
Sprawdź

Możliwość dodania więcej niż jednego użytkownika do jednostki
Dotychczas mogliście dodawać jednego użytkownika - pracownika czy ucznia - za jednym razem.
Wprowadziliśmy funkcjonalność, która umożliwi Wam dodanie więcej niż jednego konta do placówki w tym
samym czasie.
Sprawdź

Skrzynka współdzielona i lista dystrybucyjna | Charakterystyka i najczęściej zadawane pytania
Do czego służą i jakie mają funkcje skrzynki współdzielone oraz listy dystrybucyjne? Jakie są między nimi
różnice? Na SharePoint eduwarszawy opublikowaliśmy krótką charakterystykę, przykłady wykorzystania oraz
odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
Sprawdź

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
Otwarta Szkoła. Jak zrobić z hit-u prawdziwy hit
Szkola.otwarta.org to portal, który proponuje nauczycielom
prowadzenie lekcji w oparciu o różnorodne materiały
multimedialne. Każdy blok tematyczny zawiera odniesienia do
podstawy programowej hit-u, cele nauczania, kryteria oceny
efektów nauki oraz pytania i zadania dla uczniów. Propozycje
pokazują, jak pracować z młodzieżą, by skłonić ją do
samodzielnego namysłu, krytycznego spojrzenia na obiegowe
opinie czy uproszczone oceny oraz rozumienia wielości perspektyw
oglądu współczesności.
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.

