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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
•

Ten koncert dla Ukrainy dał nadzieję!

•

Natalia Szroeder, Urbanski - Nim wstanie dzień

•

Maciej Musiałowski, Urbanski - Przychodzę do Was

•

Taraka - Podaj Rękę Ukrainie

•

Czesław Niemen - Dziwny jest ten świat

•

Sting - Russians (live march 2022)
Możecie razem z nami tworzyć listę przebojów!
Na Wasze propozycje czekamy pod adresem:
eduredakcja.be@eduwarszawa.pl

Oświatowe espresso
Specjalny materiał Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy
W specjalnej publikacji będą przekazywane najważniejsze informacje, związane z obecnością w stołecznych
przedszkolach, szkołach czy placówkach dzieci i młodzieży z ogarniętej wojną Ukrainy. Zebraliśmy niezbędną
wiedzę, która ułatwi Państwu poznanie aktualnej sytuacji prawnej uchodźczych rodzin oraz zorganizowania
im jak najlepszej edukacji, pomocy i opieki w tym traumatycznym czasie.
Sprawdź

„Nauka dla Ciebie”
Centrum Nauki Kopernik zachęca nauczycieli ze szkół podstawowych, by zebrali w klasie drużynę, a
następnie wypełnili formularz zgłoszeniowy, odpowiadając na jedno proste pytanie. Zadanie konkursowe
polega na zaprojektowaniu, wykonaniu i zastosowaniu w praktyce autorskiej pomocy edukacyjnej z zakresu
nauk przyrodniczych lub ścisłych oraz nagranie krótkiego materiału wideo.
Sprawdź

Ponad 10 tys. ukraińskich uczniów w
warszawskich szkołach
Stolica przyjmuje kolejnych uczniów z
Ukrainy. W 60 warszawskich szkołach
powstało 100 oddziałów
przygotowawczych. Poza dostępem do
edukacji uczniowie mają zapewnione
także wyżywienie i pomoc
psychologiczną.
Sprawdź

Ukraińscy uczniowie w naszej klasie | Poradnik dla
nauczycieli
Eksperci Szkoły Edukacji przygotowali zestaw
poradników dla nauczycieli, w których opisują różnice
między polską a ukraińską podstawą programową
oraz proponują zadania i aktywności, pomocne w
integracji uchodźczych dzieci.
Sprawdź

Dzień otwarty dla rodziców dzieci słabowidzących i niewidomych w ośrodku przy ul. Koźmińskiej 7 |
5.04
Rada Pedagogiczna Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabowidzących nr 8 im.
dr Zofii Galewskiej zaprasza wszystkich rodziców, którzy szukają dobrej, przyjaznej szkoły dla swoich dzieci.
W spotkaniu wezmą udział zatrudnieni w placówce specjaliści.
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
Jak rozruszać szkołę po zdalnym? Zorganizuj szkolny budżet obywatelski! | 29.03
Fundacja Pole Dialogu zaprasza na darmowe szkolenie, podczas którego poznacie Państwo sposoby na
przeprowadzenie szkolnego budżetu obywatelskiego. Spotkanie odbędzie się w "Marzycielach i
Rzemieślnikach. Domu Innowacji Społecznych" przy ul. Brackiej 25 w Warszawie.
Sprawdź

„Sonata” – edukacyjny pokaz specjalny filmu | 29.03
Zapraszamy dyrektorów szkół, nauczycieli, wychowawców młodzieży, animatorów kultury, pedagogów
szkolnych na edukacyjny pokaz specjalny filmu „Sonata”. W wydarzeniu wezmą udział specjaliści
zajmującymi się dziećmi uzdolnionymi – edukatorka Beata Salamońska-Boroń oraz terapeutka Agnieszka
Gradowska.
Sprawdź

Wsparcie psychologiczne i dobrostan uczniów z doświadczeniem migracji | Szkolenie | 2.04
Zajęcia dostarczą Państwu wiedzy na temat udzielania wsparcia psychologicznego uczniom z
doświadczeniem migracji. Uczestnicy zajęć poznają proces adaptacji kulturowej oraz praktyczne rozwiązania,
dotyczące dbania o dobrostan psychiczny dzieci i młodzieży.
Sprawdź
Więcej informacji

Wydarzenia online
Wykorzystanie narzędzi TEAMS w czasie zdalnego nauczania | Szkolenie | 28.03
Szkolenie skierowane jest do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Jego cel to poznanie nowych możliwości
platformy Office 365 oraz sposobów na jej zastosowanie w pracy dydaktycznej i własnej.
Sprawdź

Podstawy nauczania języka polskiego jako
obcego/drugiego | Kurs | 30.03 - 6.07
Celem zajęć jest zwiększenie kompetencji nauczycieli
pracujących z uczniami, którzy nie znają języka polskiego
na poziomie umożliwiającym im naukę, oraz
uporządkowanie wiedzy z zakresu podstaw języka
polskiego jako obcego. Kurs realizowany będzie w formie
hybrydowej i obejmie dziesięć czterogodzinnych spotkań
szkoleniowych.
Sprawdź

Lekcje modelowe, poświęcone edukacji europejskiej | 30.03
Podczas spotkania zaprezentowane zostaną materiały dydaktyczne, z których można będzie czerpać
inspiracje do przygotowywania własnych zasobów. Wydarzenie skierowane jest do nauczycieli uczących w
klasach I- III szkół podstawowych.
Sprawdź

Sfera Osobistej Mocy | Warsztat | 30.03 - 27.04
WCIES zaprasza nauczycieli, specjalistów przedszkoli, szkół oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych
do udziału w kolejnej edycji warsztatu „Sfera Osobistej Mocy”. Celem szkolenia jest wsparcie uczestników w
rozwoju indywidulanego potencjału i mocnych stron oraz rozwijanie umiejętności planowania działań,
wzmacniających odporność psychiczną.
Sprawdź

Jak radzić sobie z trudnymi emocjami, wynikającymi z doświadczeń migracyjnych | Warsztat |
7.04, 28.04, 12.05
Celem spotkań jest przygotowanie nauczycieli do prowadzenia rozmów i lekcji z uczniami, które pomogą im
rozpoznawać oraz radzić sobie ze stanami psychicznymi, wynikającymi z doświadczeń migracyjnych (w tym
związanych z wojną w Ukrainie). Treści poszczególnych zajęć skoncentrowane są wokół określonego obszaru,
więc możliwe jest uczestnictwo również w pojedynczych spotkaniach.
Sprawdź

Wybory kobiet. Obecność Polek na uniwersytetach w XX wieku | Konferencja | 8.04
Podczas konferencji wystąpią przedstawiciele różnych dziedzin nauki z polskich i zagranicznych ośrodków
akademickich. Przedmiotem ich wystąpień będą m.in. sylwetki kobiet naukowczyń, społeczno-kulturowe
uwarunkowania obecności kobiet na uczelniach, ich miejsce i rola w świecie nauki w okresie międzywojnia,
socjalizmu oraz transformacji ustrojowej.
Sprawdź
Więcej informacji

Przyszłość jest dziś
Moon Camp – zgłoś klasę do programu!
Wyzwanie Moon Camp to projekt edukacyjny,
który przenosi nas w świat projektowania
trójwymiarowego – 3D. Stanowi idealną okazję,
by zespoły uczniów mogły puścić wodze
fantazji i stworzyć księżycową bazę lub jej
fragment. Zgłoszenia przyjmowane są do 21
kwietnia br.
Sprawdź

NieObcy język programowania – co zrobić, żeby robot nas słuchał? | Webinar | 29.03
Zapraszamy do udziału w darmowym cyklu webinarów Skriware. Edukatorzy oraz zaproszeni do rozmowy
goście opowiedzą, jak wykorzystywać druk 3D i robotykę na wielu przedmiotach oraz w różnych grupach
wiekowych. Najbliższe spotkanie będzie dotyczyło języka programowania.
Sprawdź

Projekty i inicjatywy
Konkursy
67. edycja Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego | do 31.03
W tym roku organizatorzy apelują o przypomnienie dorobku literatury epoki Romantyzmu. Konkurs ma
formę czterech turniejów: recytatorski, poezji śpiewanej, teatrów jednego aktora i wywiedzionego ze słowa.
Organizator (Bielański Ośrodek Kultury) przeprowadzi eliminacje dzielnicowe 4 kwietnia br.
Sprawdź

Warszawianki. Znane i nieznane | do 12.04
Temat konkursu nawiązuje do organizowanych przez Muzeum
Warszawy wystaw czasowych: „Niewidoczne. Historie
warszawskich służących” oraz „Grażyna Hase. Zawsze w modzie”.
Zadaniem uczestników jest napisanie tekstu, opowiadania bądź
felietonu, związanego tematycznie z dowolnie wybraną
mieszkanką, zasłużoną dla stolicy.
Sprawdź

„Zamek w dziecięcej wyobraźni – Zamek i jego dzieje” | do 30.04
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-III i IV-VI szkół podstawowych. Zadaniem uczestników jest
stworzenie pracy plastycznej, przedstawiającej własną wizję Zamku, jego wnętrz bądź otoczenia w dowolnie
wybranym okresie historii (od średniowiecza do czasów współczesnych). Uczniowie mogą zaprezentować
zarówno ważne wydarzenia rozgrywające się na Zamku, jak i życie codzienne, toczące się wokół monarszej
rezydencji.
Sprawdź

VI edycja konkursu matematycznego FerMat | 9.05
Konkurs organizowany jest przez Szkołę Podstawową nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary
Bronisławy Czarnowskiej w Warszawie. Do udziału w wydarzeniu zapraszamy uczniów klas IV-VI.
Sprawdź
Więcej informacji

Programy edukacyjne
Aktywność Młodego Warszawiaka
Projekt skierowany jest do uczniów klas III warszawskich
szkół podstawowych oraz pedagogów i rodziców.
Nauczyciele akademiccy i studenci AWF poprowadzą szereg
spotkań studyjnych w szkołach, warsztaty online oraz zajęcia
plenerowe.
Sprawdź

Akcja „Żonkile” | do 15.04
Do połowy kwietnia br. możecie Państwo zgłosić swoją szkołę, bibliotekę bądź instytucję kultury do
organizowanej przez muzeum POLIN akcji „Żonkile”. Dołączając do projektu, otrzymacie dostęp do
przygotowanych z tej okazji materiałów edukacyjnych. W tym roku oferta pomocy dydaktycznych została
poszerzona m. in. o niezwykłe premiery literackie – opowiadania stworzone przez Annę Bikont, Marcina
Szczygielskiego, Pawła Beręsewicza.
Sprawdź

„Klasy” - program stypendialny Fundacji BNP Paribas | do 30.04
To autorski projekt stypendialno-rozwojowy dla wyróżniających się w nauce absolwentów szkół
podstawowych, którzy chcą kontynuować edukację w dobrych liceach w większych miastach, co byłoby
niemożliwe bez wsparcia finansowego. Program istnieje od 2003 roku. Obecnie stypendyści mogą wybrać
jedno z czołowych liceów partnerskich w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Gdyni lub Szczecinie.
Sprawdź
Więcej informacji

Eko inicjatywy
BeEco- Angażujemy- Inspirujemy- Zmieniamy | Projekt
edukacyjny
Projekt jest odpowiedzią na palące problemy naszej planety.
Obejmuje ciekawe i interaktywne warsztaty, eksperymenty,
konkursy, a także turniej edukacji ekologicznej. Organizatorzy
przygotowali także pakiet scenariuszy lekcji oraz innych
materiałów dydaktycznych, kierowanych do uczniów oraz
rodziców.
Sprawdź
Więcej informacji

Dzieje się w Warszawie
Niezapominajka dla Ukrainy
Akcja polega na symbolicznym posadzeniu niezapominajek w najbliższym otoczeniu ‒ w ogrodzie, na
balkonie czy rabacie kwiatowej ‒ jako hołdu dla bohaterskiej obrony Ukrainy. Im więcej niezapominajek, tym
więcej znaków poparcia.
Sprawdź

Warszawa nie zwalnia
Od przeszło trzech tygodni oczy świata zwrócone są
na Ukrainę i toczącą się tam wojnę. Od tego czasu
Polska przyjęła już niemal 2 mln uchodźców, a
polskie miasta nie ustają w organizowaniu pomocy.
Liczne działania podejmuje również Warszawa.
Jednak niezależnie od kryzysu humanitarnego,
stolica musi funkcjonować, odpowiadając na
potrzeby wszystkich mieszkańców miasta.
Sprawdź

Wsparcie dla gości z Ukrainy i przyjmujących ich warszawiaków
Zarówno uchodźcy z Ukrainy, jak i goszczący ich w swoich domach warszawiacy mogą wnioskować o
wsparcie finansowe. W urzędach dzielnic i OPS-ach rozpatrywane są wnioski o jednorazowe świadczenie w
wysokości 300 zł dla obywateli Ukrainy oraz 40 zł za każdy dzień pomocy dla warszawiaków.
Sprawdź

Żydowska kuchnia i tradycja kulinarna w Muzeum POLIN
W Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN prezentowana jest nowa wystawa czasowa. "Od kuchni.
Żydowska kultura kulinarna" przybliża żydowską kulturę w różnych zakątkach świata, pokazując
charakterystyczne potrawy, ich sposób przyrządzania, pochodzenie i znaczenie.
Sprawdź

Biegaj i poznaj warszawskie lasy
Rusza nowy cykl trzech bezpłatnych imprez biegowych ‒ Leśna Triada Biegowa. To połączenie sportowej
rywalizacji, czasu spędzonego z bliskimi i edukacji przyrodniczej. Pierwsze wydarzenie odbędzie się 2
kwietnia br. w Lesie Kabackim.
Sprawdź

10. Festiwal Scenarzystów Script Fiesta
Jedyny w Polsce – i jeden z największych w tej części Europy – festiwal scenarzystów powraca w nowej,
odświeżonej odsłonie. Wydarzenie odbędzie się stacjonarnie od 31 marca do 3 kwietnia br. w warszawskim
kinie Elektronik, zaś od 4 do 17 kwietnia br. nagrania będą dostępne online na platformie ThinkFilm.pl.
Sprawdź

Pomoc nauczyciela - zgłoś się i wypełnij formularz!
Zgodnie z nowym prawem, w obecnym roku szkolnym możliwe jest zatrudnienie na stanowisku pomocy
nauczyciela osoby, nie posiadającej polskiego obywatelstwa. Warunkiem jest znajomość języka polskiego w
stopniu umożliwiającym pomoc uczniowi, który dopiero się go uczy.
Sprawdź

PoUkojenie | ЗаПолегшенням - techniki regulacji emocji | Filmy edukacyjne
Dorota Raniszewska i Olena Herasym przygotowały filmy edukacyjne dla osób ukraińsko- i
polskojęzycznych, które zamieszkały pod jednym dachem, chodzą do jednej szkoły, razem pracują. Nagrania
powstały na bazie technik wykorzystywanych w terapii traumy i somatic experiencing. Uczą sposobów
regulacji emocji, pomagając przywrócić poczucie bezpieczeństwa, spokoju czy nadziei.
Sprawdź
Więcej informacji

EDUWARSZAWA
Aktualności
Środa z Eduwarszawa.pl | 30.03
Serdecznie zapraszamy na kolejny webinar z cyklu "Środa z Eduwarszawa.pl". Jak co miesiąc Artur Rudnicki
pokaże nowości oraz możliwości wykorzystania pakietu MS Office 365 w codziennej pracy, a Karol Cudny
opowie o nowych funkcjonalnościach w Eduwarszawie.
Sprawdź

Import danych z e-dziennika | Szkolenie | 31.03
Zapraszamy na szkolenie dla administratorów szkolnych dotyczące importu danych z dziennika
elektronicznego oraz dodawania i usuwania użytkowników za pośrednictwem Aplikacji do zarządzania
Eduwarszawą. Pod koniec szkolenia będzie również miejsce na sesję pytań i odpowiedzi.
Sprawdź

Szkolenia dla Administratorów – materiały ze spotkań
4 i 9 marca 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

Jak dodać skrzynkę współdzieloną do Outlook’a? | Instrukcja
Na platformie Eduwarszawa opublikowaliśmy instrukcję dodania skrzynki współdzielonej do Outlook'a, tak
aby pojawiła się na liście wyboru "Od”.
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
Relacje Biograficzne
Serwis relacjebiograficzne.pl jest dziełem
zespołu warszawskiego Domu Spotkań z
Historią. Prezentowane są w nim wybrane
relacje pochodzące z Archiwum Historii
Mówionej DSH i Ośrodka KARTA.
Archiwum to największy w Polsce zbiór
wywiadów biograficznych (ponad 6 tys. nagrań
audio i ponad 200 wideo), obejmujący
tematycznie niemal cały XX wiek. Można w nim
znaleźć wspomnienia z okresu międzywojnia, II
wojny światowej, czasów stalinizmu, PRL-u i
okresu przełomu. Trafiają tu nagrania ze
wszystkich projektów realizowanych przez DSH
i Ośrodek KARTA.
Sprawdź

Audiovis – Narodowe Archiwum Cyfrowe
Internetowy serwis Audiovis to jedno z największych źródeł fotografii historycznej w Internecie. Oferuje
zdjęcia z zasobu Narodowego Archiwum Cyfrowego, ukazujące życie społeczne, polityczne, gospodarcze i
kulturalne Polski od początku XX wieku po czasy współczesne. W zbiorach NAC on-line udostępniono także
opisy nagrań i audycje, w większości pochodzące z Archiwum Polskiego Radia.
Sprawdź

Copernicus College
To pierwsza w Polsce platforma typu MOOC (masowe otwarte kursy online), umożliwiająca szerokiej
publiczności uczestniczenie w kursach uniwersyteckich przez Internet. Każdy może tu pogłębiać wiedzę i
rozwijać własne zainteresowania w pełni bezpłatnie, online, po polsku, u najlepszych uczonych oraz
młodych, zdolnych naukowców. Kursy składają się z kilku lub kilkunastu modułów (nagranych wykładów),
podzielonych na kilkunastominutowe części, a także z dodatkowych materiałów – artykułów naukowych,
fragmentów książek czy zestawów ćwiczeń i testów. Wszystko to pozwala wygodnie przyswajać wiedzę i
rozwijać swoje zainteresowania bez wychodzenia z domu.
Sprawdź

Wasze edu-historie
Mr Fahrenheit CubeSat – pierwszy satelita w Europie budowany przez licealistów
Czym jest Mr Fahrenheit? To mały satelita edukacyjny, którego misją jest monitorowanie zmian wodnego
ekosystemu Ziemi oraz testowanie nowego rodzaju perowskitowych ogniw słonecznych w przestrzeni
kosmicznej. Przeprowadzi on eksperyment, polegający na obserwacji zmian wodnego ekosystemu Ziemi –
będzie rejestrował stężenie fitoplanktonu, które bezpośrednio wiąże się z temperaturą wód
powierzchniowych i całym ekosystemem wodnym naszej planety. Zbada także potencjał zastosowania
perowskitów w przemyśle kosmicznym, czyli w warunkach ekstremalnych temperatur, próżni oraz
promieniowania.
Pomysłodawcą i realizatorem projektu jest młodzież w wieku licealnym I Społecznego Liceum IB z Maturą
Międzynarodową na Raszyńskiej.
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.

