
Centrum Edukacji Nauczycieli 
POTEST

Organizator bezpłatnych szkoleń dla nauczycieli 

w ramach projektu "Lekcja:Enter"

Grant jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 

ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz 

rozwoju kompetencji cyfrowych”
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Od 2015 roku świadczymy dla Państwa usługi w zakresie organizacji 

i prowadzenia szkoleń. Nasza oferta zmienia się odpowiadając na 

Państwa potrzeby.
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3

Realizujemy 20 grantów w ramach ogólnopolskiego projektu dla 

nauczycieli "Lekcja:Enter". Ponadto podpisaliśmy kolejnych 10 

umów na realizację tych projektów. 

Centrum Edukacji Nauczycieli POTEST

Współpracujemy z ok. 150 najlepszymi trenerami, specjalistami 

w swoich dziedzinach, posiadającymi wiedzę teoretyczną

 i doświadczenie praktyczne, wysoko ocenianymi przez uczestników 

szkoleń.
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Serdecznie zapraszamy Państwa na bezpłatne szkolenie, 
które mogą Państwo współtworzyć razem z nami! 

Podczas organizowanych przez nas zajęć skupiamy się na 
odpowiedzi na Państwa potrzeby. 

Do tej pory: 

Zaufało nam już 1325 Dyrektorów. 

 Objęliśmy wsparciem szkoleniowym 

ponad 11 000 nauczycieli.
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Co mówią o szkoleniach nasi uczestnicy

Bardzo się cieszę, że miałam możliwość udziału 
w tym szkoleniu. Wiele się nauczyłam, o wielu 

rzeczach wcześniej nie wiedziałam, a wiele
 z zagadnień poznanych i omawianych na szkoleniu 

wykorzystuję już z powodzeniem 
w pracy. Klasy, w których uczę są bardzo zadowolone 

z nowych narzędzi wprowadzonych na zajęciach.

Broniłyśmy się przed szkoleniem, tłumacząc 
nadmiarem zajęć, przemęczeniem, tymczasem 

prowadzący obudził w nas chęć zmiany podejścia 
do zajęć i wykorzystywania najnowszych 

technologii.

Super szkolenie! Miałam wyrzuty, 
że dokładam nauczycielom 

obowiązków, ale widzę że są 
zadowoleni. Dziękuję!

Podczas dzisiejszych zajęć poznałam nowe, 
nieznane mi możliwości wykorzystania 

Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej - teraz będę 
tu opracowywać swoje lekcje a nie tylko korzystać 

z gotowych materiałów, które nie zawsze mi 
odpowiadały. W trakcie zajęć pokazano  jak to 

mogę robić.

To była inwestycja w siebie.
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Jeden z naszych Trenerów, w poniższym nagraniu opowie 
Państwu o narzędziach, które omawiane są na zajęciach. 

Konferencja Edukacja Cyfrowa Ale jaka

Wypowiedź trenera projektu Lekcja:Enter

https://www.youtube.com/watch?v=6hl0Nwdmwgk
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Jakich szkoleń potrzebują Nauczyciele z Państwa szkoły?

Proszę odpowiedzieć na dwa poniższe pytania, żebyśmy 
dostosowali szkolenia do Państwa potrzeb:

Centrum Edukacji Nauczycieli Potest chcąc wyjść
naprzeciw potrzebom szkoleniowym nauczycieli,
serdecznie zaprasza do udziału w krótkiej ankiecie.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebKOtZ9QzS34d9HPfkABRJ9
cvVeHUAYFJewef51mZKuQ5h1A/viewform
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Projekty obecnie realizowane 

przez  Centrum Edukacji Nauczycieli POTEST

Type something

W celu zapisania się na szkolenie, zapraszamy do kontaktu z naszym 
zespołem:

Iwona Sobolewska - i.sobolewska@potest.pl, nr tel.:  666 261 607
Aneta Świątek - a.swiatek@potest.pl, nr tel.: 697 811 565
Beata Sterniewska - b.sterniewska@potest.pl, nr tel.:  690 855 919

Kujawsko-pomorskie z TIK

Lubuskie z TIK

Cyfrowe Lubuskie i Świętokrzyskie

Cyfrowe Łódzkie III edycja

Cyfrowe Mazowieckie II edycja

Cyfrowe Mazowieckie III edycja

Łódzkie z TIK III edycja

Cyfrowe Mazowieckie IV edycja

Opolskie z TIK

Pomorskie z TIK

Śląskie z TIK III edycja

Cyfrowy Śląsk III edycja

Warmińsko - mazurskie z TIK III edycja
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Dziękuję za uwagę
Zapraszam do: 

O nas - Potest

Webinaria, czyli szkolenia w domowym zaciszu. To najwygodniejsza forma
szkoleń prowadzonych online. Pozwala uczestnikowi dokształcać się w domu
lub w innych miejscach z dostępem do Internetu.

https://edukacja.potest.pl/o-nas

Potest Centrum Edukacji Nauczycieli

Webinaria, szkolenia, materiały dla nauczycieli, rodziców, pedagogów,
wychowawców, psychologów,... Al. Racławickie 33,, 20-049 Lublin, Poland

https://www.facebook.com/nauczyciel.potest

obserwowania Potest Centrum Edukacji Nauczycieli na Facebooku:

zapoznania się z ofertą szkoleń dostępną na stronie 

www.edukacja.potest.pl
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