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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
•

Strach nie pokona mnie

•

„Браття Українці" (гімн АТО-ООС) - кавер пісні гурту
„Шабля". Співає Лука Гавриш

•

Stanisława Celińska – „Modlitwa o pokój”

•

Jacek Kaczmarski – „Manewry”

•

John Lennon –„Imagine”
Możecie razem z nami tworzyć listę przebojów!
Na Wasze propozycje czekamy pod adresem:
redakcja.BE@um.warszawa.pl

Oświatowe espresso
Zbiórka trwa. Co i gdzie można przynosić?
Wciąż zbieramy dary dla walczącej Ukrainy. Punkty działają w każdej dzielnicy.
Podajemy adresy i aktualne godziny otwarcia punktów.
Sprawdź

„Jak rozmawiać z dziećmi i młodzieżą o wojnie” | wskazówki
metodyczne
Zachęcamy do zapoznania się z listą kilkudziesięciu wskazówek
metodycznych, pomocnych w rozmowie na temat wojny. Materiały
przygotowało Warszawskie Centrum Innowacji EdukacyjnoSpołecznych i Szkoleń.
Sprawdź

Poradnik „Nasza szkoła Waszym domem”
Związek Nauczycielstwa Polskiego prezentuje krótki poradnik, dzięki
któremu sprawniej zostanie zorganizowana praca w szkole, gdy
pojawią się w niej uczniowie z Ukrainy. Składa się na niego pięć
podrozdziałów z praktycznymi wskazówkami oraz informacja o
kolejnych działaniach planowanych przez ZNP.
Sprawdź

Jak rozmawiać z dziećmi o wojnie? - bezpłatne materiały
Napaść na Ukrainę skonfrontowała nas wszystkich z przemocą na skalę, jaką trudno było sobie wyobrazić.
Dotyka to wszystkich, ale w sposób szczególny osoby, które na co dzień pracują z dziećmi i młodzieżą, są
rodzicami. Muzeum POLIN udostępnia materiały, mogące stanowić punkt wyjścia do bezpiecznej rozmowy z
najmłodszymi.
Sprawdź

Wolontariat dla uchodźców z Ukrainy
Warszawa w ramach pomocy naszym sąsiadom z Ukrainy organizuje działania pomocowe dla wszystkich
obywateli Ukrainy, którzy znajdą się w naszym mieście. Stolica poszukuje wolontariuszy – osób, chcących
wesprzeć m.in. funkcjonowanie punktów i udzielać informacji.
Sprawdź

Młodzi dla Młodych – ruszyła zbiórka artykułów szkolnych
Młodzieżowa Rada m.st. Warszawy we współpracy z Warszawskim Centrum Innowacji EdukacyjnoSpołecznych i Szkoleń uruchomiła zbiórkę artykułów szkolnych dla przedszkolaków i uczniów pochodzących
z Ukrainy, którzy już rozpoczynają naukę w stolicy.
Sprawdź

Praca dla nauczycieli z Ukrainy
Jeśli jesteś nauczycielem z Ukrainy, możesz skorzystać z wyszukiwarki ofert pracy w warszawskich szkołach i
przedszkolach: www.edukacja-warszawa.pl
Sprawdź
Więcej informacji

Dowiedz się, w jaki sposób możesz pomóc osobom uciekającym przed wojną na 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 na Ukrainie

Doskonalenie umiejętności
Wydarzenia stacjonarne
Umiejętności coachingowe w pracy kadry pedagogicznej | Kurs | 12.03 – 10.04
Zostały jeszcze pojedyncze miejsca na II edycję kursu. Zajęcia skierowane są do kadry pedagogicznej
warszawskich szkół, placówek oświatowych i kadry pomocy społecznej.
Sprawdź

Co kręci młodzież? Jak sztuka i działania twórcze mogą pomóc młodzieży w trudnej drodze ku
dorosłości | Szkolenie | 12.03
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z teorią kryzysu twórczego wieku dojrzewania i poznanie
specyfiki pracy z tą grupą uczniów. Nauczyciele będą mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę o roli sztuki
w wychowaniu oraz w obszarze prowadzenia zajęć plastycznych z dorastającą młodzieżą.
Sprawdź

Wydarzenia online
Podstawy języka ukraińskiego dla nauczycieli w Polsce | Kurs | od 11.03
Kurs rozpocznie się 11 marca br. o godz. 19:00 i potrwa przez pięć kolejnych piątków. Dzięki wiedzy zdobytej
na szkoleniu będzie Wam łatwiej nawiązać pierwsze kontakty, aby zrozumieć zagubione i przestraszone
dziecko. Zaś ono samo poczuje się bezpieczniej.
Sprawdź

Jak zachować komfort psychiczny? | Konferencja | 14.03
Nie zapominajmy, że bez Waszego komfortu psychicznego trudno o dobrą szkołę. Tylko czy umiecie tak
spojrzeć na siebie? Wiecie, jak czerpać ze swoich zasobów, by nie stracić powołania i nie wypalić się
zawodowo? Odpowiedzi na te pytania poznacie podczas VII konferencji Dzielnicowego Centrum Integracji
dla Dzielnicy Mokotów.
Sprawdź

Psychoteka. Przygotowanie dziecka do szkoły – gotowość dziecka, gotowość rodzica, gotowość szkoły
| Szkolenie | 15.03
Szkolenie skierowane jest do rodziców dzieci w wieku szkolnym i wczesnoszkolnym. Jego celem jest
podniesienie rodzicielskich kompetencji związanych z przygotowaniem dziecka do szkoły, przełomowym
etapem w procesie edukacyjnym.
Sprawdź

Adaptacje literatury według Wajdy. Jak
poprowadzić inspirującą lekcję z języka polskiego? |
Webinar | 17.03
Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy z okazji
rocznicy urodzin patrona opublikowało na platformie
VOD Warszawa cykl scenariuszy lekcji języka
polskiego, opartych na wybranych filmach Mistrza.
CKF zaprasza nauczycieli na webinarium z ich autorką,
Anną Równy, która przedstawi pomysły wykorzystania
adaptacji na zajęciach z uczniami szkół
ponadpodstawowych.
Sprawdź
Więcej informacji

Przyszłość jest dziś
O kosmosie przy kawie | 16.03
Centrum Nauki Kopernik zaprasza na kolejne spotkanie z
cyklu webinarów, którego tematem będą planety
pozasłoneczne.
Sprawdź

Astro Pi: Misja Zero i Misja Laboratorium Kosmiczne |
Projekt edukacyjny
Do 18 marca br. zespoły uczniowskie mogą zgłaszać się do
Europejskiego Wyzwania Astro Pi – programu
edukacyjnego, stwarzającego okazję do prowadzenia
projektu naukowego w kosmosie.
Sprawdź

Projekty i inicjatywy
Konkursy
Ochrona klimatu i zrównoważone systemy żywnościowe | do 24.03
Zapraszamy do udziału w anglojęzycznym konkursie na dofinansowanie działań na rzecz środowiska i
modeli żywnościowych. Organizowany jest w ramach projektu Food Wave: Inspirowanie młodzieży do
działań na rzecz klimatu, przeprowadzonego ze środków Unii Europejskiej.
Sprawdź

Score Hunter Junior | do 30.04
Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy na temat budowania wiarygodności
finansowej, bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z produktów kredytowych oraz ochrony własnej
tożsamości. Skierowany jest on do uczniów szkół ponadpodstawowych powyżej 16 r.ż.
Sprawdź

IX Konkurs Moje Miasto | do 20.05
Konkurs adresowany jest do uczniów klas VI-VIII i szkół
ponadpodstawowych. Zadanie polega na przygotowaniu planszy,
przedstawiającej ciekawą historię, związaną z wybraną
miejscowością.
Sprawdź
Więcej informacji

Programy edukacyjne
Zielone Laboratorium Lafarge
Program edukacyjny, dzięki któremu dzieci z klas IV-VI
poznają ważne zagadnienia, związane z ochroną środowiska i
klimatu.
Podczas zajęć poruszane będą tematy bioróżnorodności,
frakcji odpadów i odnawialne źródła energii. Przygotowane
przez ekspertów scenariusze lekcji czy animacje pozwolą na
uatrakcyjnienie edukacji klimatycznej w szkole.
Sprawdź

AD VOCEM - oksfordzkie sparingi debatanckie
Projekt, adresowany do nauczycieli, uczniów i studentów, polega na organizacji sparingów debatanckich online na tematy związane z historią i pamięcią o XX wieku.
Sprawdź

CyberCraft - przygoda, która uczy
Jesteś nauczycielem i szukasz inspiracji czy scenariuszy lekcji, których realizacja będzie dla Ciebie przyjemną
przygodą, a Twoich uczniów zaintryguje oraz przeniesie w fascynujący świat? Jest na to metoda! Librus
razem z firmą Microsoft i przy wsparciu partnerów zachęca do udziału w bezpłatnym projekcie społecznym
Cybercraft – przygoda, która uczy! Weź udział w wydarzeniach i otrzymaj gotowe pomysły, dzięki którym
nauka stanie się dla uczniów porywającym doświadczeniem.
Sprawdź
Więcej informacji

Eko inicjatywy
Ekowojownicy | Seminarium | 14-16.03
Zapraszamy na seminarium online, które odbędzie się w
dniach 14-16 marca br. (trzy wieczorne spotkania). Wydarzenie
skierowane jest w pierwszej kolejności do nauczycieli
pracujących z dziećmi z klas I-VI, którzy nie mają doświadczenia
w realizacji projektów eTwinning i chcieliby pod opieką
ambasadora zrealizować swój pierwszy projekt pt. "Drużyna
Ekowojowników".
Sprawdź
Więcej informacji

Dzieje się w Warszawie
Specjalne stypendia dla twórców z Ukrainy
Miasto Stołeczne Warszawa i Staromiejski Dom Kultury wspierają twórczynie i twórców z Ukrainy. Osoby,
które nagle opuściły swój kraj, mogą ubiegać się o specjalne stypendia.
Sprawdź

Szczepienia przeciw Covid-19
cudzoziemców narodowości
ukraińskiej
W odpowiedzi na wzmożone
przekraczanie granic przez Ukraińców
w związku z konfliktem zbrojnym na
terytorium tego państwa, Minister
Zdrowia wprowadził od 25 lutego br.
możliwość ich szczepienia w ramach
Narodowego Programu Szczepień
przeciwko COVID-19.
Sprawdź

Pomóż Ukraińcom – zostań wolontariuszem!
Warszawa przygotowuje się na pomoc obywatelom Ukrainy, w której trwa wojna z Rosją. Jeśli chcesz pomóc
i zaangażować się w miejskie działania, dołącz do grona wolontariuszy, wypełniając zgłoszenie na stronie
ochotnicy.waw.pl.
Sprawdź

Kolejna edycja bezpłatnych szczepień HPV dla stołecznej młodzieży
Stolica finansuje bezpłatne szczepienia przeciw HPV wszystkim dzieciom od 12. do 13. r.ż., zamieszkałym w
Warszawie. Wirus ten jest główną przyczyną raka szyjki macicy oraz wielu innych groźnych nowotworów i
chorób.
Sprawdź

Ruszyła wystawa plenerowa w ramach kampanii „Dobre Cele”
Wystawa, którą można już oglądać na placu przed ZODIAKIEM, prezentuje 17 Celów Zrównoważonego
Rozwoju. Pokazuje też warszawiakom, jak swoimi codziennymi wyborami i działaniami mogą zmienić swoje
najbliższe otoczenie oraz polepszyć jakość życia.
Sprawdź

Trwa nabór do Przedszkola Specjalnego nr 438 na rok szkolny 2022/2023.
Do przedszkola przyjmowane są dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze
względu na autyzm lub autyzm i niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym bądź
znacznym.
Sprawdź
Więcej informacji

EDUWARSZAWA
Aktualności
Powiązanie kont Eduwarszawy z Arkuszem Organizacyjnym
Wkrótce w aplikacji panel.eduwarszawa.pl będzie można sprawdzić i skorygować powiązanie kont
Eduwarszawy z pracownikami wpisanymi do arkusza organizacyjnego. Ułatwi to administratorom szkolnym
zarządzanie listą pracowników.
Sprawdź

Środa z Eduwarszawą – nagranie z webinaru
Zachęcamy do obejrzenia nagrania kolejnego webinaru, zorganizowanego w ramach cyklu "Środa z
Eduwarszawa.pl". Tematem spotkania było prawo autorskie i dozwolony użytek publiczny w edukacji.
Dodatkowo omówiona została aplikacja Microsoft Stream, która pozwala na bezpieczne publikowanie
nagrań wideo.
Sprawdź

Szkolenia dla Administratorów – materiały ze spotkań
4 i 9.03 br. odbyły się szkolenia dla Administratorów Eduwarszawy. Opowiedzieliśmy podczas nich, w jaki
sposób korzystać z Aplikacji do zarządzania Eduwarszawą, czym jest InTune oraz dlaczego warto
subskrybować nasz newsletter. Na naszej Platformie opublikowaliśmy materiały ze spotkań – nagrania oraz
pliki pdf.
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
Program prowadzony przez Dział Pedagogiki Teatru
Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego,
którego głównym celem jest wspieranie nauczycieli,
chcących podczas pracy w szkole inspirować się
teatrem. Sztuka stanowi tu pretekst do wspólnego
działania, kreatywnej zabawy, dzielenia się
perspektywami i mówienia o ważnych sprawach.
Metody programu oparte są na założeniu, że każdy jest
twórczy.
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.

