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Czy wiesz, że…
Klasy w szkołach publicznych w Japonii są zdecydowanie większe niż w Polsce? Liczą przeciętnie ok. 40-45
osób. Budowane są według określonego klucza: w każdej klasie znajdują się uczniowie zarówno bardzo
zdolni, jak i mający problemy z nauką.

Oświatowe espresso
Najlepsi nauczyciele w Warszawie
119 pracowników placówek oświatowych otrzymało w tym roku Nagrodę Prezydenta m.st. Warszawy.
Laureatami są dyrektorzy i nauczyciele z warszawskich szkół, których wyłoniono spośród ponad 30 tys.
pedagogów.
Sprawdź

Wybrano Super Dyrektora Szkoły i Przedszkola
Już po raz dziewiąty w konkursie organizowanym przez miesięcznik „Dyrektor Szkoły” i kwartalnik „Wczesna
Edukacja” wybrano najlepszych szefów placówek oświatowych. Super Dyrektorem Szkoły została Wiesława
Dziklińska z SP nr 58 im. Tadeusza Gajcego w Warszawie.
Sprawdź

Nauczyciele uczniów z niepełnosprawnościami – nagrodzeni
8 października br. odbyła się uroczystość wręczenia nagród
Dyrektorki Biura Edukacji m.st. Warszawy nauczycielom
uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz
pedagogom zatrudnionym w placówkach edukacji
pozaszkolnej. Dyplomy z podziękowaniem za twórczą i
zaangażowaną pracę otrzymało 36 osób.
Sprawdź

Nowość w ofercie WCIES: Teatralna Pracownia Inspiracji i
Eksperymentu
To nowy cykl spotkań weekendowych dla nauczycieli. Każde
z zajęć jest oddzielnym wydarzeniem, polegającym na
zapoznaniu uczestników warsztatów z nową techniką
teatralną.
Sprawdź

"Witaj w Polsce!" – broszura dla nastolatków z Ukrainy
Broszura powstała z inicjatywy Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Przeznaczona jest dla ukraińskich
nastolatków w wieku 12-18 lat, mieszkających w Polsce. Publikacja odpowiada na szereg ważnych pytań,
dotyczących m.in. polskiego systemu edukacji.
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

•

Jak możesz wesprzeć obywateli Ukrainy: lista aktualnych zbiórek, wolontariat, oferty dla nauczycieli

•

Koordynatorzy dzielnicowi – pomoc uczniom z Ukrainy

•

Punkty nauki zdalnej

•

Lista poradni psychologiczno-pedagogicznych, udzielających wsparcia dzieciom i rodzicom
cudzoziemskim

•

WCIES – informacje i materiały edukacyjne, dotyczące aktualnych wydarzeń w Ukrainie

Doskonalenie umiejętności
Webinar pełen wsparcia: Jak rozmawiać z dziećmi o śmierci | Spotkanie online | 28.10
Dziecięce rozumienie śmierci zależy od wielu czynników. Jednym z najważniejszych jest postawa dorosłych.
Podczas webinaru Aneta Zychma, pedagożka i konsultantka kryzysowa, opowie, jak rozmawiać z dziećmi o
odchodzeniu i wspierać je w procesie żałoby.
Sprawdź

Akademia Veolia – międzynarodowe webinary o integracji uchodźców poprzez sport |
Wydarzenie online | od 2.11
Chcesz dowiedzieć się, dlaczego ruch jest doskonałym narzędziem do przełamywania barier między
narodami? Zapraszamy do udziału w bezpłatnych zajęciach, dotyczących roli sportu w integracji uchodźców.
Sprawdź

Konferencja edukacyjna Muzeum POLIN: "Jak mówimy o sobie, jak mówią o nas?”
Wydarzenie stacjonarne | 3-5.11
W konferencji wezmą udział eksperci, przedstawiciele mniejszości narodowych i etnicznych, mieszkający w
Polsce oraz asystenci kulturowi, zajmujący się na co dzień pracą z dziećmi i młodzieżą z różnych kultur.
Sprawdź

Tutoring jako metoda pracy z uczniem zdolnym (stopień I) | Wydarzenie hybrydowe |
od 4.11
Kurs skierowany jest do nauczycieli, poszukujących skutecznych sposobów
zindywidualizowanej pomocy uczniom, gotowych w tutoringu znaleźć narzędzie,
pozwalające osobno odnieść się do każdego podopiecznego oraz przyczynić do poprawy
osiągnięć szkolnych dzieci i młodzieży.
Sprawdź

VII edycja konferencji Koderek | Wydarzenie stacjonarne | 5.11
Wydarzenie obejmie ponad 120 godzin zajęć (prelekcji,
warsztatów, pokazów), prowadzonych przez 80 prelegentów.
Będzie okazją do wymiany doświadczeń oraz dyskusji o
wykorzystaniu technologii i wiedzy do zmieniania świata.
Sprawdź

Laboratorium Ewaluacji. Ewaluacja w Programie WARS i SAWA | Wydarzenie online | od 17.11
Kurs obejmuje 28 godzin dydaktycznych. Uczestnicy wezmą udział w czterech spotkaniach
seminaryjno-warsztatowych, podczas których stworzą własny projekt ewaluacji szkolnego programu
wspierania uczniów uzdolnionych, realizowanego przez swoją placówkę w ramach WARSA i SAWY.
Wypracowany materiał stanie się przedmiotem konsultacji indywidualnych i grupowych z ekspertami.
Sprawdź
Więcej informacji

Przyszłość jest dziś
Laboratorium edukacji CDT – warsztaty dla
nauczycieli
Centralny Dom Technologii zaprasza nauczycieli
na bezpłatne, dwudniowe warsztaty stacjonarne
na temat nowoczesnych metod edukacji i ich
praktycznego wykorzystania. Podczas szkolenia
będzie można poznać interdyscyplinarną metodę
prowadzenia projektów #STEAM.
Sprawdź

Projekty i inicjatywy
Konkursy
Edukacja Jutra – konkurs na najlepsze scenariusze lekcji
Zadanie polega na przygotowaniu scenariusza lekcji o cyberbezpieczeństwie. Autorzy najciekawszych
pomysłów otrzymają nagrody pieniężne i rzeczowe. Zgłoszenia można nadsyłać do 7 listopada br.
Sprawdź

Konkurs fotograficzny „Matematyka w obiektywie”
Idea programu opiera się na połączeniu obrazu z tekstem. Uczestnicy wysyłają zdjęcia, którym przypisują
tytuły związane z matematyką. Nadanie nazwy sprawia, że fotografia – do tej pory przemawiająca wyłącznie
za pomocą obrazu – zyskuje sens poznawczy. Chęć udziału w akcji można zgłaszać do 1 listopada br.
Sprawdź
Więcej informacji

Programy edukacyjne
Kultura za złotówkę
„Kulturalna szkoła na Mazowszu” to program dla uczniów szkół
podstawowych i ponadpodstawowych. Umożliwia korzystanie z
biletów wstępu do mazowieckich instytucji kultury za
symboliczną złotówkę. Akcja potrwa do 31 grudnia br.
Sprawdź

Zgłoś szkołę do Szkolnego Budżetu Obywatelskiego
Szkolny Budżet Obywatelski (SBO) to proces, w którym o
przeznaczeniu części szkolnego budżetu decyduje społeczność
szkolna. Jest on praktycznym uzupełnieniem nauki
przedsiębiorczości i WOS-u.
Sprawdź

Dzieje się w Warszawie
„Niepodległa do Hymnu” już po raz 5!
Biuro Programu „Niepodległa” zaprasza szkoły do wspólnego śpiewania Mazurka Dąbrowskiego. Akcja
odbędzie się 11 listopada br., w samo południe, w ramach corocznej akcji „Niepodległa do Hymnu”.
Sprawdź

Nagroda im. Ryszarda Kapuścińskiego po raz 14.
Rozpoczyna się 14. edycja Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego. Od teraz do połowy stycznia 2023 r. można
zgłaszać najciekawsze książki reporterskie, opublikowane w Polsce w 2022 r.
Sprawdź

Cały świat w naszej klasie – warsztaty międzykulturowe dla dzieci i młodzieży
Polskie Forum Migracyjne zaprasza przedszkolaki oraz uczniów szkoły podstawowej na warsztaty
międzykulturowe. Są one okazją do rozmowy o przyczynach emigracji, zwyczajach, panujących w innych
krajach, oraz poszczególnych różnicach między ludźmi
Sprawdź

Programowanie dla mieszkańców w Centrum Kreatywności Targowa
Bezpłatne kursy programowania i miejsce rozwoju – na Pradze działa już Orange Digital Center. To
inicjatywa, której celem jest wsparcie w uzyskaniu kompetencji przyszłości, niezbędnych w życiu
społecznym i zawodowym.
Sprawdź

Fotograficzny portret Warszawy z lat 90.
Czas kontrastów, zmian, przełomów najpełniej utrwalony zostaje na fotografiach. Na nowej wystawie w
Muzeum Warszawy można zobaczyć ponad tysiąc zdjęć i filmów twórców profesjonalnych, jak również
amatorskich, przedstawiających stolicę sprzed trzech dekad.
Sprawdź
Więcej informacji

EDUWARSZAWA
Aktualności
Eduwarszawa codziennym środowiskiem pracy dla większości pracowników i uczniów
Eduwarszawa mocno rozpoczęła rok szkolny 2022/23. W ciągu 30 dni od 26 września do 26 października
logowało się ponad 24 tysiące nauczycieli i pracowników oświaty, a więc ponad 2/3 zatrudnionych w
warszawskich samorządowych jednostkach oświatowych. W każdym tygodniu loguje się ich prawie 21
tysięcy. Uczniów w ciągu 30 dni logowało się prawie 120 tysięcy, a w każdym tygodniu loguje się ich prawie
95 tysięcy, a więc również większość uczęszczających do warszawskich szkół. Do Minecraft logowało się
ponad 3500 z nich.
Sprawdź

Darmowe licencje na Office i Windows
Przypominamy, że każda warszawska szkoła publiczna oraz placówka oświatowa, będąca aktywnym
użytkownikiem Eduwarszawy, ma możliwość skorzystania z kluczy licencyjnych Pro Office oraz Windows.
Sprawdź

Nowa nawigacja na Portalu Eduwarszawy
Zaktualizowaliśmy nawigację po treściach Eduwarszawy. Mamy nadzieję, że będzie ona dla Państwa
bardziej czytelna i usprawni wyszukiwanie treści.
Sprawdź
Więcej informacji

Aplikacja do zarządzania Eduwarszawą
Dyrektorzy i administratorzy lokalni mogą samodzielnie zarządzać szkolnym środowiskiem. Na portalu
Eduwarszawa znajdą Państwo zakładkę, w której na bieżąco publikujemy instrukcje oraz wskazówki,
ułatwiające poruszanie się po aplikacji.
Pomoc techniczna
Oferujemy Państwu indywidualną pomoc techniczną. Zgłoszenia przyjmujemy w zespołach szkolnych
lub mailowo: eduwarszawa@eduwarszawa.pl

Edu w sieci
Biblioteka dźwięków BBC
Archiwum zawiera ponad 16 tys. plików dźwiękowych.
Nagrania są objęte prawami autorskimi BBC, ale mogą
być wykorzystywane do celów osobistych czy
edukacyjnych. W bibliotece znajduje się np. nagranie
płaczu dziecka z 1960 r., rozmowy przechodniów w
krakowskich Sukiennicach, gwar nowojorskiej ulicy czy
odgłos historycznego startu rakiety.
Sprawdź

Muzeum Powstania Warszawskiego online
Po wejściu na stronę internetową www.1944.wp.pl internauci mogą "przejść się" korytarzami muzeum i
odwiedzić sale tematyczne, poświęcone różnym etapom powstania warszawskiego, okupacji, Polskiemu
Państwu Podziemnemu czy Godzinie "W". Zwiedzaniu towarzyszy glos lektora, który informuje o
najważniejszych wydarzeniach.
Sprawdź

Tworzysz szkolny klub filmowy, który przyciąga tłumy uczniów? Planujesz zorganizować na szkolnym
korytarzu happening, który zachęci młodzież do dbania o środowisko? Opublikujemy Twoją
edu-historię! Napisz do nas: eduredakcja.be@eduwarszawa.pl

Wszystkie archiwalne numery Warszawskich Wieści Oświatowych znajdziesz tutaj.

