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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
•

KaRRamBa feat. Syla & Voytas - Modlitwa za Ukrainę

•

Podaj rękę Ukrainie – SłonecznaStruna

•

Renata Przemyk - Babę zesłał Bóg
Możecie razem z nami tworzyć listę przebojów!
Na Wasze propozycje czekamy pod adresem:
redakcja.BE@um.warszawa.pl

Oświatowe espresso
Czy prezydent RP podpisze ustawę nowelizującą prawo oświatowe,
zwaną Lex Czarnek?
Już tylko dni lub nawet godziny dzielą nas o decyzji prezydenta Andrzeja
Dudy w sprawie dalszych losów ustawy nowelizującej prawo oświatowe i
kilka innych ustaw. Jak donoszą przedstawiciele jego kancelarii, Prezydent
RP albo ją podpisze, albo odeśle do Trybunału Konstytucyjnego, albo
odrzuci w całości. Na podjęcie decyzji ma czas do 3 marca.
Sprawdź

Młodzież przeciw „lex Czarnek”
„Pokładamy ogromne nadzieje w Prezydencie RP, który może
zapobiec zniszczeniu Polskiej edukacji przez ten diaboliczny projekt
ustawy, który wymierzony jest centralnie w przyszłość młodzieży, a
jego uwarunkowanie jest wyłącznie polityczne i nie ma na celu
ulepszenia polskiego systemu oświaty” – czytamy w apelu
przekazanym Prezydentowi RP w celu zawetowania ustawy
„lexCzarnek”. Sygnatariuszami pisma są młodzieżowe rady miast i
gmin z całej Polski.
Sprawdź

Kontynuacja programu „Poznaj Polskę” – od 1 marca rusza nabór wniosków
W 2022 r. uczniowie i nauczyciele po raz kolejny będą mogli wyjechać na wycieczkę szkolną, dofinansowaną
w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę”. Na ten cel przeznaczymy rekordową kwotę
100 mln zł. Nabór wniosków ruszy 1 marca.
Sprawdź

Aktualizacja wytycznych MEiN, MZ, GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Wytyczne to zbiór zaleceń i rekomendacji, których celem jest bezpieczna oraz higieniczna organizacja zajęć
w warunkach epidemii. Zalecenia dotyczą: organizacji zajęć, higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń
oraz powierzchni, gastronomii czy postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników.
Sprawdź

„Szkoła dobrostanu psychicznego” - warszawski program wsparcia uczniów, nauczycieli i rodziców
Startują kolejne projekty warszawskiego programu „Szkoła dobrostanu psychicznego”. Obejmą między
innymi sobotnie konsultacje z terapeutami rodzinnymi, dietetykami, psychiatrami, warsztaty dla młodzieży
oraz szkolenia i grupy wsparcia dla nauczycieli.
Sprawdź

Edukacja europejska - materiały edukacyjne do pracy z uczniami klas I-III szkół podstawowych
Zapraszamy do korzystania z materiałów przygotowanych w ramach programu edukacji europejskiej,
realizowanego przez „Europejską Warszawę”. Pakiet składa się z konspektów i pomocy dydaktycznych:
naklejek, krzyżówki, zestawu bezpłatnych zasobów internetowych oraz prezentacji.
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
Zajęcia profilaktyczne dla klas z zakresu agresji i przemocy rówieśniczej | Warsztat | 5.03
Warsztat adresowany jest do kadry pedagogicznej warszawskich szkół i placówek oświatowych. Jego cel to
ćwiczenie prowadzenia zajęć profilaktyczno-edukacyjnych dla klas z zakresu agresji i przemocy rówieśniczej
w oparciu o autorskie scenariusze Stowarzyszenia „Bliżej Dziecka".
Sprawdź

Umiejętności mediacyjne dyrektora w zarządzaniu szkołą | Kurs | 9.03 - 13.04
WCIES zaprasza kadrę kierowniczą szkół i placówek oświatowych na 40-godzinny kurs doskonalący, którego
celem jest rozwijanie kompetencji rozwiązywania konfliktów na drodze mediacji.
Sprawdź

Sklep z zadaniami tekstowymi | Szkolenie | 10.03
Szkolenie adresowane jest do nauczycieli klas I-III szkoły podstawowej. Koncentruje się na doskonaleniu
warsztatu pracy pedagogów i wskazaniu rozwiązań, które mogą stanowić dla nich inspirację podczas
tworzenia własnych zadań na lekcjach matematyki.
Sprawdź

Wydarzenia online
Pierwsze kroki z Microsoft 365 (Office 365) w szkole | Szkolenie | 24.02 – 31.03
Rozpoczyna się kolejna edycja indywidualnych szkoleń, dzięki którym nauczyciele zapoznają się
z usługą Office 365 w szkole oraz jej zastosowaniem w pracy dydaktycznej i własnej. Szkolenie adresowane
jest przede wszystkim do nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Zainteresowani
uczestnictwem mają do dyspozycji grupy, które startują 24.02, 10.03, 15.03 lub 31.03.
Sprawdź

Rodzicu, zadbaj o siebie! O wypaleniu rodzicielskim | Webinar | 28.02
W jaki sposób objawia się wypalenie rodzicielskie? Jakie niesie za sobą konsekwencje dla rodzica i dziecka?
Jak o siebie dbać, żeby nie dopuścić do wypalenia rodzicielskiego i co zrobić, gdy ten problem nas dotknie?
Na te pytania odpowie dr Marta Majorczyk — psycholożka, psychoterapeutka, pedagożka oraz doradczyni
rodzinna.
Sprawdź

Zachowaj kontrolę - jak bezpiecznie korzystać z gier | Webinar | 28.02
Podczas spotkania poruszony zostanie temat domowych reguł korzystania z elektronicznej rozrywki i
pozytywnych aspektów wspólnego grania. Dla uczestników webinaru przygotowano również pakiet
materiałów i porad, dotyczących zapewnienia dzieciom bezpiecznego i pozytywnego wykorzystania gier
wideo.
Sprawdź

Warszawa programuje! Rusza nowa edycja szkoleń | od 1.03
Nowe i zmodyfikowane szkolenia związane będą z programowaniem w Scratch i Pythonie
oraz grafiką dla informatyków. Każdy kurs obejmuje trzy spotkania online oraz pracę
własną na platformie edukacyjnej OEIiZK.
Sprawdź

Techniki redukcji stresu | Warsztaty | 2.03
Warsztaty adresowane są do pedagogów, psychologów i
wszystkich zainteresowanych nauczycieli. Mają na celu
zmniejszenie napięcia lękowego i mięśniowego,
przeciwdziałanie zmęczeniu, szybką regenerację psychiczną
oraz poprawę samopoczucia.
Sprawdź
Więcej informacji

Przyszłość jest dziś
„Kosmiczne programowanie: Astro Pi” - bezpłatny
webinar dla młodzieży szkół ponadpodstawowych | 28.02
Co kryje się pod określeniem „programowanie”? Czy warto
wybrać studia informatyczne w Polsce? Na co już zwrócić
uwagę, będąc w szkole średniej? Jak może wyglądać kariera
programisty? Na te i inne pytania odpowiedzi poszukają
uczestnicy bezpłatnego webinarium online,
organizowanego przez Polską Agencje Kosmiczną POLSA i
ESERO-Polska Centrum Nauki Kopernik.
Sprawdź

Projekty i inicjatywy
Konkursy
Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej „Gwiezdny Krąg” | do 4.03
Olimpiada skierowana jest do uczniów szkół ponadpodstawowych. Organizuje ją Komisja EuropejskaPrzedstawicielstwo w Polsce, Parlament Europejski - Biuro w Polsce, Europe Direct w Polsce oraz
Stowarzyszenie „Słupski Instytut ds. Młodzieży”. Termin zgłoszeń do tegorocznej edycji upływa 4.03.
Sprawdź

XI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny im. Marii Konopnickiej | do 31.03
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-VI szkół podstawowych. Zadanie uczestników to samodzielne
wykonanie jednej pracy plastycznej, ilustrującej dowolnie wybrany utwór Marii Konopnickiej.
Sprawdź

„XPS REVOLT by Brodka” - multimedia, muzyka, fotografia,
grafika | do 04.03
Uczestnicy przesyłają prace konkursowe, których przedmiotem
jest autorskie, oryginalne dzieło cyfrowe, zgłoszone w jednej z
czterch kategorii. Praca powinna ilustrować w dowolny sposób
pojęcia: piękno, wolność, moc twórcza. Zwycięskie propozycje
zostaną wykorzystane w eksperymentalnym wideo BRODKI.
Sprawdź
Więcej informacji

Programy edukacyjne
„Włącz szkołę!” - zgłoś klasę do programu!
Do 28.02 trwają zapisy na webinaria dla nauczycieli, wprowadzające
do programu „Włącz szkołę" - projektu, który pomaga pedagogom
odpowiedzieć na rosnące zainteresowanie uczniów kwestiami
społecznymi. Dzięki udziałowi w programie młodzi ludzie rozwijają
swoje kompetencje społeczne i zdobywają nową wiedzę z zakresu
edukacji obywatelskiej, nauczyciel zaś zyskuje ich zaangażowanie
oraz inspirację do wzbogacania prowadzonych zajęć.
Sprawdź

Pole do działania! Aktywna Warszawska Młodzież
Trwa nabór pomysłów uczniów warszawskich szkół (lub uczniów mieszkających w Warszawie) na działania
wokół tematów związanych z równością płci, antydyskryminacją, prawami człowieka, radykalizacją poglądów
i postaw oraz przeciwdziałaniem negatywnym skutkom zmiany klimatu. Każda grupa uczniowska,
spełniająca kryteria regulaminowe, która zgłosi się z pomysłem na aktywność, otrzyma pomoc w postaci
mentoringu dotyczącego celów, harmonogramu, budżetu i sojuszników działań.
Sprawdź

„YouthLab. Nowoczesne umiejętności dla młodych” – bezpłatny projekt dla młodzieży w FabLabie
Projekt został stworzony z myślą o osobach od 16 do 25 r.ż., których sytuacja życiowa i zawodowa uległa
zmianie na skutek pandemii. Zajęcia ułatwią młodym ludziom możliwość przebranżowienia się i rozpoczęcia
nowej ścieżki zawodowej w sektorze kreatywnym i wytwórczym. Rekrutacja na szkolenia z modelowania i
druku 3D potrwa do 24.02.
Sprawdź
Więcej informacji

Eko inicjatywy
„SłuchaMY Was” - konkurs dla szkół podstawowych | do 25.03
Każda ze stołecznych szkół podstawowych może przedstawić
pomysł, który pozwoli jej być bardziej ekologiczną. Pięć
wybranych przez jury inicjatyw zostanie nagrodzonych
instalacjami fotowoltaicznymi, a trzy spośród nich otrzymają
dofinansowanie na realizację zgłoszonych projektów.
Sprawdź

Konkurs „Warszawska Ekoliga" | do 13.03
Konkurs polega na przygotowaniu przez uczniów projektu edukacyjnego z zakresu edukacji ekologicznej.
Jego celem jest podniesienie poziomu świadomości ekologicznej mieszkańców Warszawy oraz promocja czy
upowszechnianie najciekawszych projektów w ramach szkolnej i pozaszkolnej edukacji ekologicznej.
Sprawdź
Więcej informacji

Dzieje się w Warszawie
Powrót do tamtych dni – edukacyjny pokaz specjalny filmu
Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej, Kino Świat, Kinoteka oraz Entropia Słowa zapraszają dyrektorów
szkół, nauczycieli, wychowawców młodzieży, animatorów kultury, pedagogów szkolnych na edukacyjny
pokaz specjalny filmu „Powrót do tamtych dni”. W wydarzeniu uczestniczyć będą reżyser Konrad Aksinowicz
oraz terapeutka Katarzyna Stefanowicz-Muzylak
Sprawdź

Warszawa wprowadza dodatkowe oznakowania w
miejskich budynkach
Na drzwiach do poszczególnych pomieszczeń
zamontowane zostaną tabliczki informacyjne z
numerem lub nazwą pomieszczenia. Informacje
zapisane są w powiększonym, kontrastowym druku, w
brajlu oraz cyfrowo na tzw. tagach (czipach) NFC, które
umożliwiają dźwiękowy odczyt treści. Ułatwi to osobom
niewidomym i słabowidzącym poruszanie się po
warszawskich obiektach.
Sprawdź

Przedszkole na Bródnie - czas na prace wykończeniowe
Budowa metra na Bródnie to nie tylko stacje i tunele, ale także... przedszkole. Otwarcie placówki przy Szkole
Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 im. Artura Oppmana zbliża się wielkimi krokami, pozostały
jedynie prace wykończeniowe.
Sprawdź

Instytucje kultury szukają wolontariuszy
Stołeczne instytucje kultury zapraszają do współpracy osoby, które chciałyby poświęcić swój czas na
wolontariat. Trwa nabór chętnych do jednorazowych wydarzeń i współpracy długoterminowej.
Sprawdź

Ogólnopolski Dzień Misji Ogrodów Zoologicznych i Akwariów – ochrona zwierząt i edukacja
Już po raz trzeci, wspólnie z ogrodami zoologicznymi z całej Polski, w dniach 7-13 marca będziemy świętować
TyDzień Misji, a 11 marca – Dzień Misji Ogrodów Zoologicznych i Akwariów. W tym roku tematem
przewodnim jest edukacja w ZOO i hasło „ZOOedukuje i zwierzęta ratuje”.
Sprawdź
Więcej informacji

EDUWARSZAWA
Aktualności
Uwaga na podejrzane wiadomości!
Od 21.02 do 4.03 na terenie całego kraju obowiązuje stopień alarmowy CRP (CHARLIE–CRP) - trzeci z
czterech poziomów alarmowych, wprowadzany w sytuacji podwyższonego ryzyka ataku
cyberterrorystycznego. Aby nie paść ofiarą cyberprzemocy, prosimy o dokładne weryfikowanie każdego
otrzymanego maila oraz SMSa.
Sprawdź

Szkolenia z Eduwarszawa.pl | 4.03, 9.03
Zgodnie z ostatnimi zapowiedziami, zapraszamy Państwa na szkolenia dla administratorów z wykorzystania
Eduwarszawy. Dowiedzą się Państwo, w jaki sposób korzystać z aplikacji do zarządzania Eduwarszawą, czym
jest InTune oraz dlaczego warto subskrybować nasz newsletter.
Sprawdź

Logowanie spoza Polski będzie wymagało MFA
W związku ze wzmożonymi próbami logowania się spoza Polski, wymagamy od takich użytkowników
dwuskładnikowego logowania. Każdy, kto będzie próbował zalogować się na swoje konto w Eduwarszawie
poza granicami naszego kraju, będzie musiał w ten sposób potwierdzić swoją tożsamość.
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
Aplikacja edukacyjna „Fajnie, że wiesz!”
Aplikacja stworzona została przez zespół Stowarzyszenia
Demagog. Wykorzystuje nasze przywiązanie do urządzeń
elektronicznych i poprzez analizę wybranych przykładów
przekazów medialnych pozwala poznać kluczowe pojęcia
związane z dezinformacją. Wyjaśnia między innymi zwrot
„fake news” oraz uczy rozpoznawać fałszywe informacje.
Sprawdź

Wasze edu historie
Projekt edukacyjny „Nasze Awar"
„Nasze Awar" to projekt realizowany przez trzy licealistki z Warszawy – Martę, Zosię oraz Olę – w ramach
ogólnopolskiej olimpiady „Zwolnieni z teorii". Ma on na celu walkę z antysemityzmem poprzez propagowanie
kultury żydowskiej i jej powiązań z polską tradycją. Jest realizowany w przedszkolach, szkołach
podstawowych i szkołach ponadpodstawowych w formie wykładu i warsztatów kulturoznawczych dla
poszczególnych grup wiekowych. Poprzez naukę połączoną z zabawą przekazuje najmłodszym Polakom
podstawową wiedzę na temat kultury żydowskiej.
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.

