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Edukacja przedszkolna
Szkolenia stacjonarne i online dla rad pedagogicznych
przedszkola.

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja w klasach 4-8

Edukacja ponadpodstawowa

Spis treści

Kliknij na wybrany
tytuł sekcji, 
aby przejść 

do niej od razu!

Szkolenia stacjonarne i online dla rad pedagogicznych
dla klas 1-3 szkoły podstawowej.

Szkolenia stacjonarne i online dla rad pedagogicznych
dla klas 4-8 szkoły podstawowej.

Szkolenia stacjonarne i online dla rad pedagogicznych
szkoły ponadpodstawowej.

www.nodn.cyfrowydialog.pl

12 Skontaktuj się z nami
Zadzwoń do nas lub wyślij nam e-mail.
Pozostańmy w kontakcie.
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1. Przedszkolaki kodują offline KLUCZOWE
OBSZARY:

STRONA SZKOLENIA:

Warsztatowe szkolenie rady pedagogicznej wprowadza w
tematykę wykorzystania elementów kodowania bez komputera
podczas zajęć z dziećmi w wieku przedszkolnym. Trener/ka w
praktyczny sposób pokazuje, jak wykorzystać w tym celu
codzienne doświadczenia dzieci oraz dostępne w przedszkolu
pomoce dydaktyczne.

Metodyka
Kodowanie

Offline
 

 

3. Robotyka w przedszkolu KLUCZOWE
OBSZARY:

STRONA SZKOLENIA:

Szkolenie rady pedagogicznej poprzedzone wywiadem z
przedstawicielem(-ką) przedszkola, który ma na celu określenie
zasobów posiadanych przez placówkę, tj. sprzętów
interaktywnych, robotów edukacyjnych oraz doświadczeń
związanych z ich wykorzystaniem w procesie edukacyjnym. Na tej
podstawie organizujemy szkolenie nauczycieli(-lek) z kodowania i
robotyki odpowiadające na wymagania i potrzeby placówki.

Robotyka
Kodowanie
Metodyka

 

 

2. Scratch Junior w przedszkolu KLUCZOWE
OBSZARY:

STRONA SZKOLENIA:

W czasie szkolenia przedstawimy proste sposoby na zabawy w
duchu storytellingu organizowane za pomocą przedmiotów i
gadżetów dostępnych w każdym przedszkolu (np. etykiet,
obrazków, zabawek, kubeczków…). W drugiej części warsztatu
stworzone historie i opowieści przeniesiemy na ekran,
wykorzystując narzędzie do kodowania – aplikację Scratch Junior. 

Scratch Junior
Kodowanie
Aplikacja

 

 

SZKOLENIE ONLINE:
SZKOLENIE W PLACÓWCE:

2000 PLN
2950 PLN

SZKOLENIE ONLINE:
SZKOLENIE W PLACÓWCE:

PRIORYTET MEiN
2000 PLN
2950 PLN

SZKOLENIE ONLINE:
SZKOLENIE W PLACÓWCE:

PRIORYTET MEiN
2000 PLN
2950 PLN

bit.ly/przedszkolak-koduje

bit.ly/przedszkole-scratch-jr

bit.ly/przedszkole-robotyka

SZKOLENIA DLA RAD PEDAGOGICZNYCH
ETAP: PRZEDSZKOLE
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https://nodn.cyfrowydialog.pl/produkt/przedszkolaki-koduja-offline-stacjonarne-szkolenie-rady-pedagogicznej/
https://nodn.cyfrowydialog.pl/produkt/scratch-junior-w-przedszkolu-stacjonarne-szkolenie-rady-pedagogicznej/
https://nodn.cyfrowydialog.pl/produkt/robotyka-w-przedszkolu-stacjonarne-szkolenie-rady-pedagogicznej/


4. STEAM w przedszkolu. Scenariusze na
cztery pory roku

KLUCZOWE
OBSZARY:

STRONA SZKOLENIA:

W czasie szkolenia wykorzystamy rytm pracy przedszkola
związany z cyklem czterech pór roku.  STEAM to model
edukacyjny, który jest interdyscyplinarnym połączeniem
technologii, inżynierii, sztuki i matematyki. Jego zróżnicowany
charakter pozwala na realizację ciekawych i angażujących zajęć z
dziećmi w wieku przedszkolnym. 

STEAM
Metodyka
Projekty

 

 

5. Ekologia dla przedszkolaka KLUCZOWE
OBSZARY:

STRONA SZKOLENIA:

W czasie szkolenia nauczyciele(-ki) poznają nieszablonowe i
ciekawe propozycje budowania świadomości ekologicznej dzieci w
wieku przedszkolnym. Przedstawimy sposoby, aby rozwijać
proekologiczne postawy wśród najmłodszych. 

Ekologia
Metodyka  

 

SZKOLENIA DLA RAD PEDAGOGICZNYCH

6. Inżynieria w przedszkolu, czyli STEAM
w praktyce [+ zestaw narzędzi] 

KLUCZOWE
OBSZARY:

STRONA SZKOLENIA:

STEAMowy warsztat dla rady pedagogicznej realizowany z
wykorzystaniem specjalnego pakietu pomocy dydaktycznych dla
każdego uczestnika i uczestniczki (zestaw zostanie dostarczony
przed szkoleniem). W skład pakietu wchodzą takie materiały jak
baterie, taśma miedziana/aluminiowa, diody, silniczki. W czasie
szkolenia z pomocą zestawu nauczycielki i nauczyciele wykonają
proste projekty, doświadczając empirycznie potencjału STEAM.

STEAM
Majsterkowanie
Doświadczenia

 

 

bit.ly/przedszkole-diody

ETAP: PRZEDSZKOLE

SZKOLENIE ONLINE:
SZKOLENIE W PLACÓWCE:

2000 PLN
2950 PLN

SZKOLENIE ONLINE:
SZKOLENIE W PLACÓWCE:

2000 PLN
2950 PLN

bit.ly/4-pory-steam

bit.ly/eko-przedszkole

PRIORYTET MEiN

SZKOLENIE ONLINE:
SZKOLENIE W PLACÓWCE:

2500 PLN
3500 PLN

PRIORYTET MEiN
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https://nodn.cyfrowydialog.pl/produkt/steam-w-przedszkolu-scenariusze-na-cztery-pory-roku-stacjonarne-szkolenie-rady-pedagogicznej/
https://nodn.cyfrowydialog.pl/produkt/ekologia-dla-przedszkolaka-stacjonarne-szkolenie-rady-pedagogicznej/
https://nodn.cyfrowydialog.pl/produkt/diody-i-przedszkolaki-czyli-steam-w-praktyce-zestaw-narzedzi-stacjonarne-szkolenie-rady-pedagogicznej/


7. Scratch Junior w edukacji
wczesnoszkolnej

KLUCZOWE
OBSZARY:

STRONA SZKOLENIA:

W czasie warsztatu nauczyciele i nauczycielki poznają możliwości
Scratcha Juniora, które ułatwią realizację podstawy programowej i
urozmaicą szkolne zajęcia. Scratch Junior to bezpłatna i
uniwersalna aplikacja do kodowania dla najmłodszych, która
pozwala na realizację zajęć dydaktycznych na dowolnym obszarze
edukacji wczesnoszkolnej. 

Scratch Junior
Kodowanie
Metodyka

 

 

SZKOLENIA DLA RAD PEDAGOGICZNYCH

9. Kodowanie offline w edukacji
wczesnoszkolnej

KLUCZOWE
OBSZARY:

STRONA SZKOLENIA:

Podczas tego szkolenia dla rady pedagogicznej uczestnicy i
uczestniczki poznają sposoby i narzędzia umożliwiające
kodowanie bez komputera, za pomocą przedmiotów codziennego
użytku. Pokażemy jak, bazując na pomocach dydaktycznych
szkoły (np. mat, gier dydaktycznych), można wprowadzić
podstawy kodowania offline w pracy z klasami 1-3 szkoły
podstawowej.

Kodowanie
Metodyka

Offline
 

 

8. Scratch w edukacji wczesnoszkolnej KLUCZOWE
OBSZARY:

STRONA SZKOLENIA:

W czasie tego szkolenia dla rady pedagogicznej nauczycieli i
nauczycielki doświadczą, jak – bez umiejętności programowania –
wykorzystać Scratcha do realizacji zajęć dydaktycznych w klasach
1-3 SP. Scratch to bezpłatna, przyjazna i intuicyjna platforma
edukacyjna do nauki programowania, która zyskała sławę wśród
edukatorów i edukatorek na całym świecie. 

Scratch
Kodowanie
Metodyka

 

 

ETAP: KLASY 1-3 SP

SZKOLENIE ONLINE:
SZKOLENIE W PLACÓWCE:

PRIORYTET MEiN
2000 PLN
2950 PLN

SZKOLENIE ONLINE:
SZKOLENIE W PLACÓWCE:

PRIORYTET MEiN
2000 PLN
2950 PLN

SZKOLENIE ONLINE:
SZKOLENIE W PLACÓWCE: PRIORYTET MEiN

2000 PLN
2950 PLN

bit.ly/1-3-scratch-jr

bit.ly/1-3-scratch

bit.ly/offline-1-3
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https://nodn.cyfrowydialog.pl/produkt/scratch-junior-w-edukacji-wczesnoszkolnej-stacjonarne-szkolenie-rady-pedagogicznej/
https://nodn.cyfrowydialog.pl/produkt/scratch-w-edukacji-wczesnoszkolnej-stacjonarne-szkolenie-rady-pedagogicznej/
https://nodn.cyfrowydialog.pl/produkt/kodowanie-offline-w-edukacji-wczesnoszkolnej-stacjonarne-szkolenie-rady-pedagogicznej/


10. Cyfrowe wędrówki. Autorski program
informatyki w edukacji wczesnoszkolnej

KLUCZOWE
OBSZARY:

STRONA SZKOLENIA:

W czasie szkolenia, pracując na urządzeniach i komputerach
dostępnych w danej placówce, nauczyciele i nauczycielki poznają
narzędzia i sposoby na realizację angażujących zajęć z informatyki
w klasach 1-3 szkoły podstawowej. Program został stworzony
przez Joannę Apanasewicz, Agnieszkę Chomicką–Bosy i Krzysztofa
Jaworskiego,

Informatyka
Metodyka

Zasoby online
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12. STEAM w edukacji wczesnoszkolnej
[+zestaw narzędzi]

KLUCZOWE
OBSZARY:

STRONA SZKOLENIA:

Przed szkoleniem dostarczymy do placówki specjalny pakiet
pomocy dydaktycznych, który będzie zawierał baterie, diody,
silniczki, itp. Z jego pomocą nauczycielki i nauczyciele wykonają
proste projekty w duchu STEAM, poznając poprzez własne
doświadczenia ten wyjątkowy i interdyscyplinarny model
edukacyjny łączący w sobie technologię, sztukę, inżynierię i
matematykę.

STEAM
Majsterkowanie

Projekt
 

 

11. STEAM w edukacji wczesnoszkolnej KLUCZOWE
OBSZARY:

STRONA SZKOLENIA:

Szkolenie z modelem edukacyjnym STEAM, u podstaw którego
leżą: szeroko rozumiana nauka, technologia, inżynieria, sztuka,
matematyka. Interdyscyplinarne połączenie kilku obszarów
umożliwia realizację ciekawych i angażujących zajęć także dla
najmłodszych uczniów i uczennic.

STEAM
Metodyka

Interdyscyplinarność
 

 

 

ETAP: KLASY 1-3 SP

SZKOLENIE ONLINE:
SZKOLENIE W PLACÓWCE:

PRIORYTET MEiN
2000 PLN
2950 PLN

SZKOLENIE ONLINE:
SZKOLENIE W PLACÓWCE:

PRIORYTET MEiN
2500 PLN
3500 PLN

SZKOLENIE ONLINE:
SZKOLENIE W PLACÓWCE:

PRIORYTET MEiN
2000 PLN
2950 PLN

bit.ly/1-3-program
 

bit.ly/1-3-steam
 

bit.ly/1-3-maker
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https://nodn.cyfrowydialog.pl/produkt/cyfrowe-wedrowki-autorski-program-informatyki-w-edukacji-wczesnoszkolnej-stacjonarne-szkolenie-rady-pedagogicznej/
https://nodn.cyfrowydialog.pl/produkt/steam-w-edukacji-wczesnoszkolnej-stacjonarne-szkolenie-rady-pedagogicznej/
https://nodn.cyfrowydialog.pl/produkt/steam-w-edukacji-wczesnoszkolnej-zestaw-narzedzi-stacjonarne-szkolenie-rady-pedagogicznej/
https://bit.ly/1-3-program
https://bit.ly/1-3-steam
https://bit.ly/1-3-maker


13. Praca z grupą zróżnicowaną kulturowo
w edukacji wczesnoszkolnej

KLUCZOWE
OBSZARY:

STRONA SZKOLENIA:

Szkolenie odpowiadające na jedno z obecnych wyzwań
edukacyjnych – jak zintegrować zróżnicowany kulturowo zespół
klasowy? Gdzie szukać uniwersalnych zasobów i pomocy
dydaktycznych? W czasie szkolenia rady pedagogicznej
podzielimy się sprawdzonymi rozwiązaniami, dobrymi praktykami
oraz pomysłami na integrujące klasę aktywności. 

Integracja
międzykulturowa  

 

SZKOLENIA DLA RAD PEDAGOGICZNYCH

14. Terapia pedagogiczna ze Scottie Go! Basic KLUCZOWE
OBSZARY:

STRONA SZKOLENIA:

Szkolenie jest adresowane do nauczycielek i nauczycieli edukacji
wczesnoszkolnej, klas specjalnych i integracyjnych korzystających
w swojej pracy z pakietu SPE Scottie Go!. Program szkolenia
wspiera realizację podstawy programowej oraz pokazuje
wykorzystanie elementy kodowania i programowania w pracy z
dziećmi o specjalnych i „szczególnych” potrzebach edukacyjnych –
z zaburzeniami procesów uczenia się, autyzmem i zespołem
Aspergera, m.in. na zajęciach terapii pedagogicznej oraz
rewalidacyjnych.

SPE
Terapia

pedagogiczna
TiK

Kodowanie

 

 

15. Scottie Go! Basic w edukacji
wczesnoszkolnej

KLUCZOWE
OBSZARY:

STRONA SZKOLENIA:

Szkolenie jest adresowane do nauczycielek i nauczycieli edukacji
wczesnoszkolnej korzystających w swojej pracy z gry Scottie Go!
Basic. W czasie szkolenie przedstawimy możliwości popularnej
gry w zakresie realizacji podstawy programowej.

Kodowanie
TiK

Podstawa
programowa

 

 

ETAP: KLASY 1-3 SP

SZKOLENIE ONLINE:
SZKOLENIE W PLACÓWCE:

PRIORYTET MEiN
2000 PLN
2950 PLN

bit.ly/1-3-razem
 

SZKOLENIE W PLACÓWCE: 2950 PLN

bit.ly/1-3-scottie
 

SZKOLENIE W PLACÓWCE: 2950 PLN
bit.ly/1-3-scottie-basic
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https://nodn.cyfrowydialog.pl/produkt/praca-z-grupa-zroznicowana-kulturowo-w-edukacji-wczesnoszkolnej-stacjonarne-szkolenie-rady-pedagogicznej/
https://nodn.cyfrowydialog.pl/produkt/szkolenie-rada-pedagogiczna-terapia-pedagogiczna-scottie-go-basic/
https://nodn.cyfrowydialog.pl/produkt/szkolenie-rady-pedagogicznej-scottie-go-basic-w-edukacji-wczesnoszkolnej/
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https://bit.ly/1-3-scottie
https://bit.ly/1-3-scottie-basic


16. Praca projektowa w Laboratoriach
Przyszłości w klasach 4-8 SP

KLUCZOWE
OBSZARY:

STRONA SZKOLENIA:

Warsztat koncentruje się na wykorzystaniu zasobów
Laboratoriów Przyszłości. Jest to szkolenie rady pedagogicznej
poprzedzone wywiadem z przedstawicielem(-ką) szkoły, który ma
na celu określenie zasobów posiadanych przez placówkę. Na tej
podstawie nasz/a trener/ka przeprowadzi szkolenie nauczycieli(-
lek) odpowiadające na wymagania placówki.

Laboratoria
Przyszłości

Praca projektowa
Druk 3D

 

 

17. STEAM w klasach 4-8 SP KLUCZOWE
OBSZARY:

STRONA SZKOLENIA:

Szkolenie dla rady pedagogicznej jest poprzedzone wywiadem z
placówką w celu ustalenia, jakie pomoce dydaktyczne w ramach
Laboratoriów Przyszłości, ma ona na stanie. STEAM to model
edukacyjny łączący w sobie elementy kilku obszarów: nauki,
technologii, inżynierii, sztuki i matematyki. Interdyscyplinarny
charakter modelu umożliwia realizację ciekawych i angażujących
zajęć na każdym etapie edukacji. 

Laboratoria
Przyszłości

STEAM
Druk 3D
Projekty

 

 

18. Kompetencje jutra w Laboratoriach
Przyszłości w klasach 4-8 SP

KLUCZOWE
OBSZARY:

STRONA SZKOLENIA:

Kompleksowe podejście do rozwoju kompetencji przyszłości
uczniów i uczennic w klasach 4-8 szkoły podstawowej. W czasie
szkolenia zespół nauczycielski pozna aktywności, które pozwalają,
z wykorzystaniem pracowni Laboratoriów Przyszłości, rozwijać 
 zestaw kompetencji jutra takich jak: kreatywność, komunikacja,
współpraca i krytyczne myślenie.  

Laboratoria
Przyszłości
Metodyka
Druk 3D
Projekty

 

 

SZKOLENIA DLA RAD PEDAGOGICZNYCH
ETAP: KLASY 4-8 SP

SZKOLENIE ONLINE:
SZKOLENIE W PLACÓWCE:

PRIORYTET MEiN
2000 PLN
2950 PLN

SZKOLENIE ONLINE:
SZKOLENIE W PLACÓWCE:

PRIORYTET MEiN
2000 PLN
2950 PLN

SZKOLENIE ONLINE:
SZKOLENIE W PLACÓWCE:

PRIORYTET MEiN
2000 PLN
2950 PLN

bit.ly/sp-lp-projekty
 

bit.ly/sp_steam
 

bit.ly/sp-lp-kompetencje
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https://nodn.cyfrowydialog.pl/produkt/praca-projektowa-w-laboratoriach-przyszlosci-w-klasach-4-8-sp-stacjonarne-szkolenie-rady-pedagogicznej/
https://nodn.cyfrowydialog.pl/produkt/steam-w-klasach-4-8-sp-stacjonarne-szkolenie-rady-pedagogicznej/
https://nodn.cyfrowydialog.pl/produkt/kompetencje-jutra-w-laboratoriach-przyszlosci-w-klasach-4-8-sp-stacjonarne-szkolenie-rady-pedagogicznej/
https://bit.ly/sp-lp-projekty
https://bit.ly/sp_steam
https://bit.ly/sp-lp-kompetencje


21. Cyberbezpieczeństwo w klasach 4-8 SP KLUCZOWE
OBSZARY:

STRONA SZKOLENIA:

Podczas szkolenia zaprezentujemy sprawdzone metody
wprowadzania dzieci w tematykę cyberbezpieczeństwa. Rada
pedagogiczna zapozna się z szeregiem aktywności i narzędzi
wspomagających budowanie cyfrowych kompetencji związanych z
bezpieczeństwem w sieci.

Cyberbezpieczeństwo
Internet

Metodyka
 

 

20. Cyfrowy dobrostan w klasach 4-8 SP KLUCZOWE
OBSZARY:

STRONA SZKOLENIA:

To szkolenie dla rady pedagogicznej pomoże nauczycielkom i
nauczycielom uporządkować wiedzę dotyczącą zachowań
młodzieży w Internecie oraz zapozna ich z dobrymi praktykami i
praktycznymi sposobami na budowanie odpowiednich cyfrowych
nawyków.

Cyberbezpieczeństwo
Cyfrowy

dobrostan
Internet

 

 

SZKOLENIA DLA RAD PEDAGOGICZNYCH

19. Praca w Laboratoriach Przyszłości w
klasach 4-8 SP z zajęciami pokazowymi

KLUCZOWE
OBSZARY:

STRONA SZKOLENIA:

Wykorzystując dostępne w placówce zasoby Laboratoriów
Przyszłości oraz odpowiadając na potrzeby grona
pedagogicznego, skonstruujemy i przeprowadzimy warsztaty na
żywo przygotowujące nauczycieli i nauczycielki do realizacji
interdyscyplinarnych i aktywizujących zajęć dydaktycznych w
duchu STEAM. Przed spotkaniem skontaktujemy się z placówką,
aby przeprowadzić analizę jej potrzeb, zasobów i oczekiwań.

Laboratoria
Przyszłości

Praca projektowa
Druk 3D

 

 

ETAP: KLASY 4-8 SP

SZKOLENIE ONLINE:
SZKOLENIE W PLACÓWCE:

PRIORYTET MEiN2000 PLN
2950 PLN

SZKOLENIE ONLINE:
SZKOLENIE W PLACÓWCE:

PRIORYTET MEiN
2000 PLN
2950 PLN

bit.ly/sp-cyberbezpiecznie
 

bit.ly/sp_dobrostan
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SZKOLENIE W PLACÓWCE: PRIORYTET MEiN3500 PLN
bit.ly/sp_lp_pokazowe

https://nodn.cyfrowydialog.pl/produkt/cyberbezpieczenstwo-4-8-sp-szkolenie-stacjonarne-rada-pedagogiczna/
https://nodn.cyfrowydialog.pl/produkt/cyfrowy-dobrostan-4-8-sp-szkolenie-rady-pedagogicznej-stacjonarne/
https://nodn.cyfrowydialog.pl/produkt/praca-w-laboratoriach-przyszlosci-w-klasach-4-8-sp-zajecia-pokazowe-szkolenie-rady-pedagogicznej/
https://bit.ly/sp_cyberbezp
https://bit.ly/sp_dobrostan
https://bit.ly/sp-lp-projekty


22. Design Thinking w klasach 7-8 SP KLUCZOWE
OBSZARY:

STRONA SZKOLENIA:

Szkolenie, które ma na celu zaprezentowanie spiralnego cyklu
pracy projektowej na różnych zajęciach lekcyjnych. W czasie
warsztatu nauczycielki i nauczyciele doświadczą poszczególnych
etapów metody Design Thinking (myślenie projektowe) i dowiedzą
się, jak ją implementować w pracy dydaktycznej w klasach 7-8
szkoły podstawowej.

Laboratoria
Przyszłości

Design Thinking
Projekty

 

 

SZKOLENIA DLA RAD PEDAGOGICZNYCH
ETAP: KLASY 4-8 SP

SZKOLENIE ONLINE:
SZKOLENIE W PLACÓWCE:

PRIORYTET MEiN2000 PLN
2950 PLN

bit.ly/sp_designthinking
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https://nodn.cyfrowydialog.pl/produkt/design-thinking-w-klasach-7-8-sp-stacjonarne-szkolenie-rady-pedagogicznej/
https://bit.ly/sp_designthinking


23. Cyberbezpieczeństwo w edukacji
ponadpodstawowej

KLUCZOWE
OBSZARY:

STRONA SZKOLENIA:

Młodzi ludzie muszą wiedzieć, jak zadbać o sieć, aby była ona
przestrzenią bezpieczną i możliwie przyjazną. To szkolenie rady
pedagogicznej pomoże nauczycielkom i nauczycielom wprowadzić
w proces edukacyjny treści związane z cyberbezpieczeństwem w
atrakcyjny i angażujący sposób.

Cyberbezpieczeństwo
Projekty
Internet

 

 

24. Kompetencje przyszłości w edukacji
ponadpodstawowej

KLUCZOWE
OBSZARY:

STRONA SZKOLENIA:

Istnieje wiele katalogów kompetencji przyszłości. W ramach
niniejszego szkolenia rady pedagogicznej przedstawimy koncepcję
kompetencji przyszłości. Opiera się on na modelu 4K, na który
składają się: komunikacja, kreatywność, krytyczne myślenie oraz
kooperacja. Podczas szkolenia skupimy się na metodyce
rozwijania kompetencji 4K u młodzieży, wykorzystując metodę
pracy projektowej. 

Praca projektowa
Kompetencje 4K

Metodyka
 

 

SZKOLENIA DLA RAD PEDAGOGICZNYCH

bit.ly/3gAfXOL
 

bit.ly/3Vq4EaA
 

ETAP: SZKOŁA PONADPODSTAWOWA

SZKOLENIE ONLINE:
SZKOLENIE W PLACÓWCE:

PRIORYTET MEiN
2000 PLN
2950 PLN

SZKOLENIE ONLINE:
SZKOLENIE W PLACÓWCE:

PRIORYTET MEiN2000 PLN
2950 PLN
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nodn@cyfrowydialog.pl

+48 501 977 854

pl. Kasztelański 3, 
01-362 Warszawa

Skontaktuj się
z nami!

www.nodn.cyfrowydialog.pl

https://nodn.cyfrowydialog.pl/

