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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
•

Sanah i Igor Herbut – „Mamo tyś płakała”

•

Grzegorz Turnau – „Znów wędrujemy"

•

Beata Rybotycka – „Nie przerywajcie zabawy"

•

Jacek Kaczmarski – „Limeryki o narodach"

Możecie razem z nami tworzyć listę przebojów!
Na Wasze propozycje czekamy pod adresem:
eduredakcja.be@eduwarszawa.pl

Oświatowe espresso
Wykaz osób do kontaktu – rekrutacja do szkół ponadpodstawowych
Na naszej stronie opublikowaliśmy wykaz osób – pracowników Wydziałów Oświaty w dzielnicach Warszawy,
które udzielają informacji dotyczących postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych na rok
szkolny 2022/2023.
Sprawdź

Otwarcie Centrum Edukacji i Rozwoju dla uchodźców
120 stanowisk komputerowych do nauki zdalnej, kursy języka polskiego, wsparcie psychologiczne, zajęcia dla
dzieci i młodzieży – to tylko część oferty przygotowanej dla gości z Ukrainy w budynku przy ul. Towarowej
25a. Dzięki współpracy m.st. Warszawy z Alior Bankiem i UNICEF, rozpoczyna działalność Centrum Edukacji i
Rozwoju. Na facebookowym profilu CEiR znajdą Państwo informacje na temat aktualnych działań Centrum.
Sprawdź

Rekrutacja uzupełniająca na rok szkolny 2022/2023
Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas I w szkołach podstawowych
rozpocznie się 15 czerwca br. o godz. 16:00 i prowadzona będzie za pomocą elektronicznego systemu
rekrutacji.
Sprawdź

Rusza Warszawska Szkoła Letnia 2022
Ponownie uruchamiamy Warszawską Szkołę Letnią (WSL). Są to
bezpłatne zajęcia dla uczniów warszawskich szkół, którzy w 2023
roku będą zdawać egzaminy ósmoklasisty i maturę. Spotkania
porządkują wiedzę w zakresie objętym podstawą programową
kształcenia ogólnego z zakresu przedmiotów humanistycznych
oraz matematyczno-przyrodniczych.
Sprawdź

Stypendia m.st. Warszawy SAPERE AUSO
Zachęcamy uczniów warszawskich szkół ponadpodstawowych do
aplikowania o stypendium m.st. Warszawy SAPERE AUSO. Wnioski
można składać od 24 czerwca do 31 sierpnia br.
Sprawdź

Najlepsze szkolne i przedszkolne przestrzenie uczenia się w Warszawie
Znamy wyniki konkursu „Najlepsze szkolne i przedszkolne przestrzenie uczenia się”. W plebiscycie
wyróżnionych zostało dziewięć stołecznych placówek.
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
Wszystkie nasze strachy – edukacyjny pokaz specjalny filmu | 21.06
Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej oraz Entropia Słowa zapraszają dyrektorów szkół, nauczycieli
młodzież powyżej 16 r.ż. na specjalny pokaz edukacyjny filmu pt. „Wszystkie nasze strachy” z udziałem Daniela
Rycharskiego. Wydarzenie odbędzie się 21 czerwca br. w Kinotece.
Sprawdź

Muzeum Etnograficzne – wycieczka edukacyjna do warszawskiego muzeum lub galerii sztuki | 22.06
Podczas spotkania poznacie Państwo ofertę wystawienniczą oraz związaną z nią propozycję edukacyjną
warszawskich instytucji kultury. Obejrzycie także wystawę „New Inuit Art. Współczesna sztuka
Inuitów z Kinngait”.
Sprawdź

13. edycja LUNPA | 27-30.06
WCIES zaprasza warszawskich nauczycieli języka polskiego, przedmiotów artystycznych, bibliotekarzy oraz
animatorów kultury do udziału w XIII edycji Letniego Uniwersytetu Nauczycieli Polonistów.
Sprawdź
Więcej informacji

Wydarzenia online
Wydajna sieć Wi-Fi w szkole – standard czy wyzwanie? | Webinar | 15.06
Szkoła w Chmurze zaprasza na webinar w formie panelu dyskusyjnego, dotyczący sieci Wi-Fi w szkole.
Podczas spotkania zaproszeni eksperci opowiedzą m.in. o procesie modernizacji i budowy szkolnej sieci czy
standardzie Wi-Fi 6.
Sprawdź

Wakacyjna profilaktyka – pomysły na to, jak rozmawiać z uczniami o bezpieczeństwie w czasie
wakacji | Webinar | 15.06
Podczas spotkania dowiecie się Państwo, jakie obowiązki ma dyrektor, nauczyciele i rodzice oraz
poznacie zasady odpowiedzialności prawnej. Prowadzący omówi zasady bezpiecznego wypoczynku w
górach i nad wodą, zaprezentuje ABC prawa o ruchu drogowym, jak również wyjaśni, czym jest
zachowanie ryzykowne.
Sprawdź

Spektrum autyzmu – co o nim mówią badania i aktualna wiedza naukowa? | Webinar | 20.06
Jak zrozumieć osoby neuroatypowe? Czy spektrum autyzmu objawia się podobnie u dzieci i osób
dorosłych? Jak diagnozuje się spektrum autyzmu? Czy są jakieś różnice u dziewczynek i chłopców? Jak
można wspierać ich rozwój i funkcjonowanie? Jakie są najczęściej powtarzane mity na temat autyzmu? Na
te i wiele innych pytań podczas webinaru odpowie dr Anna Waligórska – psycholożka, wykładowczyni
Uniwersytetu SWPS.
Sprawdź

Modna Warszawa. Kto, jak i gdzie ubierał mieszkańców stolicy | Wykład | 21.06
Muzeum Warszawy zaprasza na kolejny wykład z cyklu Seminarium Warszawskie. Spotkanie dotyczyło
będzie „warszawskiego szyku” – zjawiska dostrzeganego i opisywanego od wieków. Wydarzenie towarzyszy
wystawie „Grażyna Hase. Zawsze w modzie”.
Sprawdź

Laboratoria przyszłości – multimedia: Wprowadzenie do produkcji filmowej | Szkolenie | 22.06
Podczas szkolenia poznacie Państwo sposoby na zapoznawanie uczniów z zasadami pracy z kamerą,
oświetlaniem sceny filmowej i budowaniem scenografii. Wykorzystacie do tego oprogramowanie do
tworzenia filmów animowanych w technologii 3D. Webinarium jest piątą częścią cyklu „Laboratoria
przyszłości – multimedia”.
Sprawdź

Historia i teraźniejszość – nowy przedmiot w
szkołach ponadpodstawowych | Konferencja |
27.06
W roku szkolnym 2022/2023 w klasie I liceum
ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej
szkoły I stopnia pojawi się nowy przedmiot: historia
i teraźniejszość. MSCDN zaprasza nauczycieli na
konferencję, poświęconą wprowadzanym
zmianom.
Sprawdź

Microsoft 365 na lekcjach geografii | Szkolenie |
27.06
Podczas szkolenia dowiecie się Państwo, jakie są
podstawowe możliwości pakietu Microsoft 365 z uwzględnieniem specyfiki przedmiotowej.
Oprócz narzędzi do współdzielenia i współtworzenia materiałów oraz przygotowywania testów, poznacie
również możliwości tworzenia kartogramów w programie Microsoft Excel.
Sprawdź
Więcej informacji

Przyszłość jest dziś
Jak prowadzić Klub Młodego Odkrywcy?
Warsztaty dla nauczycieli
25 czerwca br. Centrum Nauki Kopernik
zaprasza nauczycieli, edukatorów, pedagogów
przedszkolnych oraz opiekunów świetlic na
całodzienne, bezpłatne warsztaty stacjonarne
„Jak prowadzić Klub Młodego Odkrywcy”.
Zajęcia wypełnione będą wspólnym
eksperymentowaniem, pracą grupową i
dyskusjami. Uczestnicy dowiedzą się, jak
założyć i prowadzić klub oraz sprawdzą na
własnym przykładzie, czym jest
eksperymentowanie w KMO.
Sprawdź

O kosmosie przy kawie: kosmiczne ZOO – poznajmy elementy Wszechświata
Podczas kolejnego spotkania z cyklu „O kosmosie przy kawie” eksperci opowiedzą o obserwacjach kosmosu i
obiektach tworzących znany nam Wszechświat.
Sprawdź

Letnia Szkoła Prototypowania
Letnia Szkoła Prototypowania to tygodniowe warsztaty tworzenia pomocy naukowych, czyli szkolnych
eksponatów, urządzeń pomiarowych oraz zestawów do przeprowadzania doświadczeń. W ramach
programu zaplanowano również warsztaty dotyczące gwiazd i zajęcia z improwizacji. Wydarzenie odbywa
się stacjonarnie, w siedzibie CNK.
Sprawdź

Projekty i inicjatywy
Konkursy
V edycja Nagrody im. prof. Romana Czerneckiego
Fundacja EFC przekaże Nagrodę im. prof. Romana
Czerneckiego naukowcom, praktykom i dziennikarzom za
publikacje o edukacji. Konkurs docenia autorów oraz
upowszechnia prace, które przyczyniają się do pogłębienia
debaty o edukacji i do szukania odpowiedzi na wyzwania, z
którymi mierzy się dziś polska szkoła.
Sprawdź

IX edycja Warszawskiej Nagrody Wychowawczej im. Janusza Korczaka | do 15.07
Nagroda została ustanowiona w uznaniu zasług tego wybitnego obywatela Warszawy. Konkurs promuje ideę
placówki otwartej, mądrej, przyjaznej i twórczej – miejsca, w którym dostrzega się potrzeby wychowanków,
uczniów oraz ich rodziców i gdzie podstawowe prawa dziecka (do miłości, bycia szanowanym, posiadania
własnych tajemnic, samostanowienia o sobie, własności, rozwoju, zabawy, pracy i sprawiedliwości)
są respektowane na co dzień. Zapraszamy dyrektorów, nauczycieli i wychowawców do wzięcia udziału w
tegorocznej edycji Nagrody.
Sprawdź
Więcej informacji

Programy edukacyjne
Dziecko z Pasją, a nie z paskiem
Dwuletni, bezpłatny program rozwojowy dla dyrektorów, wicedyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych.
Projekt obejmuje cykl szkoleń i spotkań, zapewnia także szereg narzędzi pomocnych w tworzeniu szkoły
opartej na współpracy. Chęć udziału można zgłaszać do 27 czerwca br. Organizatorem akcji jest Uniwersytet
Dzieci.
Sprawdź

Miastotwórcy – projektuj, postuluj, wyrażaj siebie!
Projekt adresowany do warszawskiej młodzieży ze szkół
ponadpodstawowych, zainteresowanej projektowaniem oraz
partycypacją w życiu społecznym miasta. Obejmuje cykl
wykładów i warsztatów, realizowanych w ostanie tygodnie
wakacji: od 16 do 31 sierpnia br. W programie m.in.: wykłady
dotyczące koncepcji miasta, warsztaty design thinking, rysunku
architektonicznego oraz projektowania 3D. Zajęcia prowadzone
będą w formule stacjonarnej. Zapisy potrwają do 23 czerwca br.
Sprawdź
Więcej informacji

Eko inicjatywy
Powstanie największy park w Warszawie
Prezydent m.st. Warszawy Rafał Trzaskowski podjął decyzję o
utworzeniu Parku Naturalnego Golędzinów. Będzie to największy
park w stolicy, który obejmie teren wzdłuż Wisły na PradzePółnoc. Mieszkańcy zyskają idealne miejsce do wypoczynku i
obserwacji nadwiślańskiej przyrody.
Sprawdź

Sąsiedzka rabatka | Tęczowe warsztaty ogrodnicze z Łukaszem Skopem
25 czerwca br. muzeum POLIN zaprasza do wspólnego sadzenia kwiatów i ziół na Łące – zielonym
skwerze przed muzeum. W trakcie warsztatów Łukasz Skop (autor bloga „Bez Ogródek") opowie, jak
prawidłowo sadzić, przesadzać i dbać o rośliny doniczkowe – odchwaszczać, nawozić, rozmnażać i
rozsadzać kwiaty cebulowe – oraz jakie są naturalne sposoby odstraszania szkodników.
Podczas zajęć obecna będzie tłumaczka języka ukraińskiego.
Sprawdź
Więcej informacji

Dzieje się w Warszawie
Zapraszamy do wspólnego stołu – warsztaty dla rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami i
tłumaczeniem na PJM
W niedzielę, 19 czerwca br., muzeum POLIN zaprasza na rodzinne warsztaty, związane z tradycją
żydowskiego jedzenia. Podczas zajęć uczestnicy poznają wybrane smaki, przyprawy oraz produkty
charakterystyczne dla tradycyjnych potraw żydowskich, a następnie własnoręcznie przygotują kolorowe
chałki. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.
Sprawdź

Finał jubileuszowej Nagrody Literackiej
18 czerwca br. zostaną ogłoszeni laureaci
15. Nagrody Literackiej m.st. Warszawy.
Wydarzenie odbędzie się na barce Nowa
Fala przy Bulwarach Wiślanych w
Warszawie. Dzień później na skwerze
przed Muzeum Sztuki Nowoczesnej
orgaznizowane będą spotkania z
laureatami nagrody.
Sprawdź

Poznajmy się w Warszawie | Познайомимось у Варшаві | Let’s meet in Warsaw – seria spotkań i
warsztatów w Muzeum Warszawy
„Poznajmy się w Warszawie” to pierwsza edycja projektu skierowanego do nowych mieszkańców Warszawy,
którzy w ostatnich tygodniach lub miesiącach znaleźli tutaj swoje miejsce. Muzeum Warszawy serdecznie
zaprasza nowych sąsiadów i widzów. Spotkania przewidują warsztaty rodzinne, naukę języka polskiego oraz
konsultacje z ekspertami.
Sprawdź

Imieniny Jana Kochanowskiego 2022
25 czerwca br. po raz dziesiąty odbędzie się Literacki piknik Biblioteki Narodowej. Program tegorocznej
edycji obejmuje m.in. mecz poetycki, spektakl Teatru Improwizowanego Klancyk, wykonania „Pieśni
świętojańskiej o Sobótce”, dansing pod gwiazdami, a także spotkanie z laureatem Nagrody Literackiej m.st.
Warszawy.
Sprawdź

Białoszewski nieosobny – wystawa w Muzeum Woli
Mironowi Białoszewskiemu poświęcono wiele książek, prac naukowych, projektów artystycznych czy
filmów. Wystawa w Muzeum Woli pokazuje jego życie i twórczość w nowy sposób. Opowiada o sieci
artystycznych inspiracji i relacjach Białoszewskiego z innymi twórcami działającymi w Warszawie lat
40., 50. i 60. Ich sylwetki przedstawia wystawa „Białoszewski nieosobny”, która zostanie otwarta 30
czerwca br.
Sprawdź

Co się kryje w tekście krótkim
Jak pisać i tłumaczyć teksty krótkie takie jak aforyzmy, sentencje i slogany? Loesje zaprasza na cykl spotkań i
warsztatów, które w teorii i praktyce ukażą narzędzia językowe przydatne w pracy z tekstami krótkimi.
Sprawdź

Spektakl "Star, Wars i Sawa" #wKamieniu
Spektakl to próba opowiedzenia pradawnej historii o powstaniu Warszawy. Aktorki posłużą się ruchem i
pantomimą – uniwersalnym językiem, pozostawiającym w interpretacji przestrzeń dla wyobraźni widzów w
każdym wieku. Rekwizyty zrobione są głównie z papieru i tektury, co często staje się świetnym pretekstem
do dalszych działań z dziećmi i ich opiekunami – zapraszamy do budowania razem lalek lub elementów
kostiumów. Premiera w najbliższą niedzielę, 19 czerwca br., w Pawilonie Edukacyjnym Kamień (Wybrzeże
Puckie 1).
Sprawdź
Więcej informacji

EDUWARSZAWA
Aktualności
Jak skonfigurować samoobsługowe resetowania hasła?
Na platformie Eduwarszawa.pl opublikowaliśmy instrukcję, która krok po kroku poprowadzi Państwa przez
procedurę samoobsługowego resetowania hasła.
Sprawdź

Środa z Eduwarszawą | 25.05 | Nagranie webinaru
Zachęcamy do obejrzenia nagrania kolejnego webinaru, zorganizowanego w ramach cyklu „Środa z
Eduwarszawa.pl”.
Sprawdź

Konto techniczne w Eduwarszawie – w jakich sytuacjach można wnioskować o jego założenie?
Na platformie Eduwarszawa.pl opublikowaliśmy wpis, który wyjaśnia kwestię tworzenia kont
technicznych, wykorzystywanych np. do działań administracyjnych czy do rejestracji i zakupów
produktów cyfrowych na różnego typu platformach edukacyjnych.
Sprawdź
Więcej informacji

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
ARTEfakty
Filmowe opowieści o muzealnych hitach, ale też zabytkach, które być może nie od razu zwracają uwagę
zwiedzających. W rolach głównych pracownicy Muzeum Narodowego we Wrocławiu, którzy opowiadają,
zabawiają, a nawet tańczą.
Sprawdź

ARTE
Darmowa platforma VOD, która
rozpowszechnia wszystkie gatunki utworów
audiowizualnych. Około 56 proc. materiałów
stanowią dokumenty, 19 – filmy i seriale
telewizyjne, 14 – programy informacyjne, a 5 –
muzyka i występy artystyczne. Każdego roku
emitowanych jest 400 godzin magazynów,
filmów i spektakli z napisami po polsku,
angielsku, hiszpańsku i włosku.
Sprawdź

Dokument Cyfrowo
W projekcie digitalizowane są najcenniejsze dzieła polskiej szkoły dokumentu. Dzięki temu powstaje
wyjątkowa cyfrowa kolekcja filmów zrealizowanych przez tak wybitnych twórców, jak Andrzej Munk,
Krzysztof Kieślowski, Jan Łomnicki, Tadeusz Makarczyński, Ludwik Perski, Maria Kwiatkowska, Władysław
Ślesicki, Kazimierz Karabasz, Jerzy Hoffman, Edward Skórzewski i in. Najbardziej znaczące dzieła polskiego
dokumentu, zrekonstruowane cyfrowo, stanowią istotny element edukacyjny służący nie tylko dzieciom i
młodzieży, ale także wszystkim zainteresowanym.
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.

