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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
•

Big Day – W dzień gorącego lata

•

Czerwone Gitary by Seweryn Krajewski – Wakacyjne fotografie

•

Kabaret OTTO – Wakacje

•

Halina Kunicka – Lato, lato, lato czeka

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 listę osób (pracowników Wydziałów Oświaty w dzielnicach), które
udzielają informacji, dotyczących postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych na rok
szkolny 2022/2023.
Sprawdź

Wstępne informacje o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2022 r.
Centralna Komisja Egzaminacyjna podała wstępne wyniki egzaminu, przeprowadzonego w terminie
głównym, tj. w maju 2022 r. Maturę zdało 78,2 proc. uczniów. Do egzaminów z wszystkich przedmiotów
obowiązkowych przystąpiło 268 257 tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych (liceów
ogólnokształcących, techników i branżowej szkoły II stopnia) oraz 34 obywateli Ukrainy.
Sprawdź

Szczepienia ochronne dla dzieci ukraińskich
Z początkiem lipca br. na warszawskich ulicach i w
komunikacji miejskiej pojawiły się materiały w języku
ukraińskim, zachęcające matki do skorzystania z
najlepszej opcji bezpłatnych szczepień dla swoich dzieci.
Sprawdź

Najlepsze projekty edukacyjno-kulturalne wybrane
Znamy już wyniki drugiej edycji Funduszu Edukacji
Kulturalnej. Wsparcie finansowe otrzyma 25 projektów,
zgłoszonych przez biblioteki i dzielnicowe domy kultury
Sprawdź

Bezpieczna podróż autobusem – materiały informacyjne dla rodziców, opiekunów i organizatorów
wypoczynku
Zachęcamy do zapoznania się z materiałem informacyjnym, opracowanym przez Biuro Ruchu
Drogowego Komendy Głównej Policji, który dotyczy bezpiecznego organizowania przejazdów dzieci i
młodzieży.
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
16. Międzynarodowa Konferencja „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie” | 27-30.09
Konferencja jest największym w Polsce wydarzeniem dotyczącym kwestii zagrożeń i bezpieczeństwa online.
W tym roku odbędzie się w dniach 27-30 września w formule hybrydowej.
Sprawdź
Więcej informacji

Wydarzenia online
Pakiet materiałów o prostym języku
Materiały opracowali konsultanci i trenerzy prostego języka, pracownicy Urzędu m.st. Warszawy, których
wyszkoliła Pracownia Prostej Polszczyzny Uniwersytetu Wrocławskiego. Część tekstów przygotowali sami
naukowcy pod okiem dr hab. Tomasza Piekota.
Sprawdź

Sharenting. Czy warto mieć rodzinny album w sieci? | Kurs online
Kurs podpowiada, jak chronić prywatność dziecka w sieci, jakie materiały z jego udziałem można
bezpiecznie udostępniać, a jakich zachowań online lepiej unikać. Nauczy Państwa, jak rozmawiać z
rodzicami o konsekwencjach nieostrożnego dzielenia się w Internecie informacjami na temat najmłodszych,
w jaki sposób dbać o ich prywatność oraz jak budować zdrowe cyfrowe nawyki.
Sprawdź

Prawo autorskie – co warto przekazać uczniom |
Szkolenie | 18-22.07
W czasie szkolenia przedstawione zostaną podstawowe
pojęcia z zakresu prawa autorskiego. Prowadzący
pokażą, jak bezpiecznie i zgodnie z prawem korzystać z
utworów dostępnych w Internecie oraz wyszukiwać te,
udostępnione na wolnych i otwartych licencjach. Nie
zabraknie też miejsca na ćwiczenia, dotyczące
oznaczania treści zgodnie z wymaganiami
licencjodawców.
Sprawdź

Dobre praktyki w prowadzeniu zajęć online | Szkolenie | 19.07
W czasie spotkania przedstawione będą dobre praktyki organizacji pracy w trybie zdalnym. Zwrócona
zostanie uwaga na działania, dzięki którym wydarzenia online – lekcja, szkolenie, konferencja – staną się
łatwiejsze do prowadzenia ze strony organizatora i bardziej efektywne w odbiorze ze strony uczestników.
W trakcie szkolenia zostaną uwzględnione zarówno aspekty techniczne, jak i aranżacja przestrzeni do
pracy.
Sprawdź

Projektowanie rozwiązań dla edukacji, czyli design thinking po polsku | Konferencja | 22-25.08
Motywem przewodnim tegorocznej edycji konferencji jest hasło "DA-SIĘ". Biorąc w udział w wydarzeniu,
poznacie Państwo bieżące trendy w tworzeniu rozwiązań dla szkół i uczelni, dowiecie się, jak skutecznie
radzić sobie z wdrażaniem zmian i usprawnień oraz zobaczycie na praktycznych przykładach, jak
wykorzystać w oświacie narzędzia projektanckie.
Sprawdź
Więcej informacji

Przyszłość jest dziś
O kosmosie przy kawie: Wszechświat w Twoim
komputerze
20 lipca br. zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu „O
kosmosie przy kawie”. Zaproszeni eksperci przybliżą
programy, aplikacje i gry o tematyce kosmicznej, które
można wykorzystać w pracy edukacyjnej.
Sprawdź

Konkurs „Moje kosmiczne wakacje” – edycja 2022
Polska Agencja Kosmiczna po raz kolejny zaprasza
uczniów szkół podstawowych do twórczej zabawy
podczas letnich miesięcy. Dzieląc się swoją pasją
odkrywania tajemnic Wszechświata, można przy okazji
wygrać atrakcyjne nagrody. Do 5 października br.
przyjmowane będą zgłoszenia indywidualne oraz 2-,3-, 4osobowych zespołów. Organizatorzy czekają na prace
plastyczne, literackie, audiowizualne, a także łączące te
techniki.
Sprawdź

Projekty i inicjatywy
Konkursy
Rusza konkurs EDUinspirator 2022
EDUinspirator to osoba, która podejmuje inicjatywy oraz pracę
na rzecz osób trzecich, przyczynia się do ich sukcesu, pomaga
im rozwinąć nowe umiejętności. Hasło tegorocznej edycji
konkursu brzmi „Bądź inspiracją” (także w obszarze edukacji
zawodowej). Zgłoszenia można nadsyłać do 15 września 2022 r.
Sprawdź

16. edycja Nagrody im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata”
Nagroda od piętnastu lat trafia w ręce nauczycieli, którzy uczą w duchu otwartości, dialogu, tolerancji,
poszanowania dla innych, inspirują do zgodnych z tymi zasadami działań oraz odgrywają aktywną rolę w
swojej placówce i społeczności lokalnej. Nabór zgłoszeń trwa do 25 września 2022 r.
Sprawdź
Więcej informacji

Programy edukacyjne
#FakeHunter-Edu. Kampania edukacyjna na temat
przeciwdziałania dezinformacji
Celem projektu jest uświadomienie problemu dezinformacji,
walka z fake newsami i nauczenie młodzieży weryfikacji treści,
publikowanych w Internecie. W kampanii odbędą się
zaprojektowane na potrzeby młodzieży zajęcia edukacyjne,
podczas których uczniowie dowiedzą się m.in., jakie mechanizmy
stoją za powstawaniem fake newsów, kto i w jakim celu je
produkuje i dystrybuuje, jak weryfikować treści publikowane w
sieci oraz świadomie korzystać z mediów społecznościowych.
Sprawdź
Więcej informacji

Eko inicjatywy
Droga do czystego środowiska
Celem projektu jest kształtowanie postaw proekologicznych oraz
uwrażliwienie na problemy ochrony środowiska możliwie
szerokiego kręgu odbiorców. Przewidziano w nim kampanię
prowadzoną online i w mediach społecznościowych, realizację
oraz emisję dwóch cykli programów (dla dzieci i dorosłych), a
także przeprowadzenie konkursu dla uczniów szkół
podstawowych.
Sprawdź
Więcej informacji

Dzieje się w Warszawie
W księgarni jak w domu
„Poczuj się jak u siebie w księgarni” – tym hasłem Warszawa zachęca mieszkańców do odwiedzania i
poznawania lokalnych księgarni niezależnych, w których obok ulubionych książek znajdą także
niepowtarzalną atmosferę, chwilę ciszy i dobrą kawę. Pomoże im w tym wirtualna mapa księgarń.
Sprawdź

UNICEF wspiera Warszawę w pomocy ukraińskim
uchodźcom
Na mocy porozumienia z United Nations Children’s Fund
(UNICEF) Warszawa otrzyma do końca 2022 r. niemal 100
mln zł (blisko 22.5 mln USD) na wsparcie uchodźców z
Ukrainy. W ramach współpracy przygotowano 35 projektów,
których celem jest przede wszystkim ochrona uchodźczych
dzieci.
Sprawdź
Kto zostanie Warszawianką Roku 2022?
Warszawianka Roku to plebiscyt honorujący kobiety, które swoją działalnością społeczną lub zawodową w
sposób szczególny przyczyniły się do rozwoju i promowania Warszawy. Do 5 sierpnia br. można zgłaszać
swoje kandydatki do tegorocznego tytułu.
Sprawdź

Dla dorosłych i dla dzieci – rośnie dom na Ochocie
Na Ochocie powstaje nowe miejsce przeznaczone dla mieszkańców w różnym wieku – Centrum Aktywności
Międzypokoleniowej. To dom, w którym będą integrować się cztery grupy i pokolenia: seniorzy,
wychowankowie domu dziecka, podopieczni domu opieki społecznej i dzieci ze żłobka. Prace przy
ul. Korotyńskiego 13 trwają od jesieni i postępują z każdym dniem.
Sprawdź
Więcej informacji

EDUWARSZAWA
Aktualności
Rezygnujemy z edu.um.warszawa.pl. Od roku szkolnego 2022/23 wszystkie placówki korzystają z
Eduwarszawy!
Domena edu.um.warszawa.pl jest dobrze Państwu znana. Wykorzystujemy ją od dziesięciu lat do
komunikacji między jednostkami oświatowymi. Aż 572 jednostki podały adres edu.um.warszawa.pl w BIP
jako adres kontaktowy do placówki, co stanowi 63 proc. wszystkich danych kontaktowych.
Telefonia komórkowa – nowa, miejska umowa
Miejskie Centrum Sieci i Danych podpisało nową umowę na świadczenie usług telefonii komórkowej.
Przewidywana jest wymiana służbowych telefonów komórkowych – prawdopodobnie już po wakacjach.
Nowością jest większy limit Internetu na kartach głosowych – 50 GB miesięcznie.
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
VOD Warszawa
Platforma została zaprojektowana z myślą o warszawskich instytucjach kultury i organizacjach
pozarządowych, a przede wszystkim – publiczności. Można na niej znaleźć wszystko, co składa się na
kulturalną ofertę stołecznych teatrów, muzeów, fundacji i stowarzyszeń: filmy, spektakle, koncerty, nagrania
z wystaw, podcasty. Na część produkcji są sprzedawane bilety, inne są udostępniane bezpłatnie.
Sprawdź

Filmoteka Muzeum Sztuki Nowoczesnej w
Warszawie
Projekt skupia się na ocalaniu filmów artystycznych,
realizowanych i przechowywanych przez twórców
głównie prywatnie, w dość amatorskich,
pozainstytucjonalnych warunkach, istniejących często
tylko w jednej, intensywnie eksploatowanej kopii.
Obecnie na stronie internetowej Filmoteki
prezentowanych jest blisko 700 dzieł, docelowo
znajdzie się tam 1500 pozycji.
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.

