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Zestawy bezprzewodowe - podstawa programowa

Profesjonalną i odpowiedzialną współpracą z nauczycielami 
wspieramy rozwój uczniów i studentów we współczesnym świecie.

www.pasco.com.plGotowe szablony doświadczeń, scenariusze lekcji, porady dydaktyczne dla nauczycieli:Jeśli chcesz zobaczyć, jak używać PASCO do doświadczeń na lekcji - zaproś nas na bezpłatny pokaz.

Bezprzewodowe czujniki PASCO  - najlepszy sposób realizacji doświadczeń z podstawy programowej

*Wszystkie czujniki można także kupować pojedynczo
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