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WARSZAWSKIE WIEŚCI OŚWIATOWE

NEWSLET TER BIURA EDUKACJI URZĘDU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Czy wiesz, że…
uczniowie w Katarze rozpoczynają tydzień szkolny w niedzielę, a kończą w czwartek? A dokładne daty
rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego są zmienne? Wszystko zależy od terminu ramadanu.

Oświatowa lista przebojów
•
•
•
•

Magda Umer - "Jesienna zaduma"
Leszek Wójtowicz - "Moja litania"
Maria Peszek - "Polska A B C i D"
Mata - "IKEA"

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

Oświatowe espresso
Amnesty International Polska staje w obronie polskiej szkoły
Szkoła, której domaga się Amnesty International, zapewnia bezpieczeństwo, poszanowanie praw człowieka
oraz chroni przed przemocą czy dyskryminacją. Podpisz Apel, by powiedzieć głośno, do jakiej szkoły powinny
uczęszczać dzieci i młodzież.
Sprawdź

Kolejne warszawskie szkoły podstawowe dołączyły do projektu „WARS i SAWA grają w szachy”
W listopadzie br. kolejna grupa 40 warszawskich nauczycieli z 23
stołecznych szkół podstawowych ukończyła 72-godzinny kurs
podstawowy z metodyki nauczania gry w szachy, zorganizowany
w ramach projektu „WARS i SAWA grają w szachy”.
Sprawdź

Rusza budowa szkoły przy Świderskiej
Zachodnia część Białołęki zyska nową, atrakcyjną pod
względem architektonicznym placówkę oświatową. Szkoła, w
której będzie się mogło uczyć 900 uczniów, ma być gotowa
1 września 2024 roku.
Sprawdź

Warszawa funduje stypendia dla młodych zdolnych
115 uczniów ze stołecznych szkół ponadpodstawowych
otrzymało stypendia edukacyjne SAPERE AUSO. Wśród
nagrodzonych znaleźli się laureaci krajowych i
międzynarodowych olimpiad, miłośnicy nauki, autorzy
projektów badawczych, działacze społeczni. Warszawa
wyróżniła uzdolnioną młodzież po raz piętnasty i przekazała
blisko 440 tys. zł na tegoroczne stypendia.
Sprawdź
Więcej informacji

Edukacja dla obcokrajowców
Punkty do nauki zdalnej
Na naszej stronie opublikowaliśmy listę działających w Warszawie punktów do nauki zdalnej dla uczniów z
Ukrainy.
Sprawdź

Oferta edukacyjna dla ukraińskich uczniów
Warszawa oferuje szeroką gamę zajęć dla dzieci i młodzieży z Ukrainy. Na stronie internetowej pojawił się
spis szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w których działają oddziały przygotowawcze, oraz lista
kontaktów do oświatowych koordynatorów dzielnicowych.
Sprawdź
Więcej informacji

Doskonalenie umiejętności
Środa z Eduwarszawą | Webinar | 30.11
Dowiesz się, czy o OneNote wiesz już wszystko? Zespół Eduwarszawy opowie również, w jaki sposób
bezpiecznie udostępniać dane i jakie nowe funkcjonalności pojawiły się w Aplikacji dla administratorów.
Sprawdź

Street art w edukacji | Webinar | 30.11
Centrum Edukacji Obywatelskiej zaprasza na drugi webinar z cyklu „Szkoła twórczych praktyk”. Tematem
spotkania będzie fenomen sztuki ulicy, a w szczególności jej potencjał w prowadzeniu działań edukacyjnych.
Sprawdź

Twarze depresji | Szkolenie online | 30.11
Fundacja ”Twarze depresji” zaprasza nauczycieli ze szkół podstawowych na 6-godzinne, bezpłatne szkolenie
online. Spotkanie dotyczyło będzie zdrowia psychicznego uczniów, w tym dzieci z Ukrainy.
Sprawdź

„Gadanie o mrocznych aspektach Internetu” | Webinar | 6.12
Podczas webinaru usłyszycie interesujące przykłady działalności hakerów oraz dowiecie się,
czym jest zjawisko phishingu – zagrożenia, które dotyczy praktycznie każdej osoby.
Zaproszeni eksperci opowiedzą także o tajemniczym Dark Necie.
Sprawdź

XXII Seminarium „Wychowanie przez Sztukę” | Spotkanie
stacjonarne | 9.12
Już po raz dwudziesty drugi nauczyciele, artyści, akademicy
spotkają się na wydarzeniu, organizowanym przez WCIES i
Galerię Działań SMB „Imielin”. Kuratorami tegorocznej edycji
są Hanna Wiśniewska, Jacek Ojda, Joanna Wenek.
Sprawdź
Więcej informacji

Przyszłość jest dziś
X edycja Galaktyki kobiet
Galaktyka kobiet to cykl spotkań, organizowanych w
ramach tworzonego w Centrum Nauki Kopernik
programu ESERO-Polska. Celem projektu jest
wspieranie dziewcząt w wieku 14-19 lat, pragnących
zajmować się naukami ścisłymi oraz inspirowanie tych,
które jeszcze szukają swoich pasji. Najbliższe spotkanie
odbędzie się 1 grudnia br. Zapraszamy uczennice klas
VII-VII do udziału w wydarzeniu!
Sprawdź

Projekty i inicjatywy
Konkursy
Jakie tajemnice kryje moja dzielnica? | Konkurs dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i świetlic
Zadanie polega na napisaniu projektu, dającego uczniom możliwość odkrycia ciekawych miejsc dzielnicy, w
której znajduje się ich szkoła. Zgłoszenia przyjmowane są do 1 marca 2023 r.
Sprawdź

Zawodowiec roku 2022 – konkurs dla nauczycieli kształcenia zawodowego
Zawodowiec Roku 2022 to tytuł, który zostanie przyznany najlepszym nauczycielom przedmiotów
zawodowych. Jest przeznaczony przede wszystkim dla tych dydaktyków, którzy stanowią wzór nie tylko dla
swoich uczniów, ale także dla innych pedagogów. Rejestracja kandydatów trwa do 30 listopada br. Na
najlepszych czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz dyplomy i wyróżnienia, przyznawane w każdej
kategorii konkursowej.
Sprawdź

Gdzie młodzież może szukać wsparcia psychologicznego? Stwórz plakat i zgarnij atrakcyjne nagrody
Fundacja "I Pójdziesz Dalej" zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie na plakat pt. „Szukasz
pomocy? – zadzwoń”. Akcja ma na celu wyłonienie najlepszej pracy, informującej dzieci i młodzież o
kontaktach telefonicznych, pod którymi mogą szukać wsparcia psychologicznego.. Termin nadsyłania
zgłoszeń mija 5 grudnia br.
Sprawdź
Więcej informacji

Programy edukacyjne
„Lekcja:Enter”
Projekt edukacji cyfrowej, skierowany do nauczycieli oraz kadry
kierowniczej szkół podstawowych i ponadpodstawowych. W
ramach programu prowadzone są bezpłatne szkolenia, podczas
których nauczyciele dowiedzą się, jak zmienić sposób
prowadzenia swoich lekcji, by bardziej angażowały uczniów,
rozwijały w nich umiejętność krytycznego i twórczego myślenia
oraz uczyły pracy w zespole.
Sprawdź
Więcej informacji

Dzieje się w Warszawie
Targi Książki Historycznej
Tegoroczna edycja Targów Książki Historycznej odbędzie się od 24 do 27 listopada br. w Arkadach Kubickiego
na Zamku Królewskim w Warszawie. Swoją ofertę zaprezentuje blisko 160 wydawców.
Sprawdź

Bezpłatne zajęcia teatralne dla młodzieży
Centrum Młodzieżowe, działające w Centrum Wsparcia Koordynacji zaprasza na spotkania koła teatralnego.
Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku 14-21 lat, zainteresowanych dramatem, aktorstwem, reżyserią,
muzyką, malarstwem, architekturą, tańcem oraz śpiewem.
Sprawdź

"Movie-my na głos" – cykl filmowy
Muzeum POLIN i Fundacja Avalon zapraszają do udziału w sobotnich seansach filmowych "Movi-emy na
głos", poruszających tematykę seksualności, niepełnosprawności i praw człowieka. Podczas najbliższego
spotkania (26 listopada br.) pokazany zostanie film "Girl”.
Sprawdź

O!SWÓJ – Teatr 21 zaprasza na Spotkanie z Innym
Już po raz piąty odbędzie się spotkanie w ramach projektu O!SWÓJ, skierowanego do warszawskich
nauczycieli. W nowo powstałym Centrum Sztuki Włączającej odbędzie się próba otwarta Teatru 21 i
dwudniowe warsztaty.
Sprawdź

Znamy Warszawiankę Roku 2022
Warszawiacy wybrali Warszawiankę Roku 2022. Tegoroczna zwyciężczyni plebiscytu to edukatorka
Małgorzata Szumowska. Specjalne wyróżnienie wręczono także Wandzie Traczyk-Stawskiej, której przyznano
tytuł Warszawianki Pokoleń.
Sprawdź

Nowy plac zabaw na Żoliborzu gotowy
Modernizacja placu zabaw w parku im. Stefana Żeromskiego dobiegła końca. Pojawiła się tam jeszcze
większa liczba urządzeń dla dzieci, w tym wykonanych z naturalnych materiałów. Dodatkowo powstała
nowa, zadaszona strefa wypoczynkowa.
Sprawdź

Kolorowe jarmarki świąteczne wkrótce w Warszawie
Już 26 listopada br. na staromiejskim Podwalu rozpocznie się świąteczny jarmark, zaś na Bazarze Różyckiego
w przedświąteczne weekendy będzie odbywać się garażówka oraz jarmark rzemieślniczy.
Sprawdź
Więcej informacji

EDUWARSZAWA
Aktualności
Edytowanie nazwy wyświetlanej skrzynki współdzielonej
Jeśli przy tworzeniu skrzynki współdzielonej wprowadziłeś nazwę wyświetlaną z błędem lub chcesz ją
zmienić na inną, od teraz masz taką możliwość.
Sprawdź

Zmiany w importach z e-dziennika
Zaktualizowaliśmy moduł importów z e-dziennika dostępny w Aplikacji do zarządzania Eduwarszawą. Nowe
funkcjonalności zostały opisane w znanej już Państwu instrukcji.
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
Gra szyfrów – weź udział w wielkiej historii
„Gra szyfrów” to projekt gamingowy, przygotowany jako
gra FPP (ang. first person perspective), składająca się z
czterech misji. Opisują one przebieg wojny polskobolszewickiej oraz wpływ polskiej kryptologii na jej
zwycięski finał.
Rozwiązania zastosowane w grze powstały na bazie
materiałów źródłowych lub zostały dokładnie
odwzorowane z historycznych eksponatów. Misje graczy to
udokumentowane wydarzenia historyczne, a każdy z
bohaterów ma inne, kluczowe dla wyników bitwy zadanie.
Gra wprowadza gracza w świat wojny, która zdefiniowała Europę. Jej fabuła rozpoczyna się pod koniec 1920
roku, kiedy to toczy się walka o Korosteń – kluczowy węzeł kolejowy oraz bazę techniczno-zaopatrzeniową.
Sprawdź

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

Wszystkie archiwalne numery Warszawskich Wieści Oświatowych znajdziesz tutaj.

