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Ladda upp med erbjudanden och nyheter!
LäroMedia Bokhandel – en bokhandel, alla böcker!

Se webbversion av nyhetsbrevet här »

Till hemsidan | Tipsa en vän | Prenumerera | Avprenumerera

Ladda upp inför skolstart!
Nu kan du köpa populära läromedelstitlar för
gymnasiet från Liber till extra bra rabatt.
På vår hemsida har vi samlat erbjudanden
lättöverskådligt efter vilket ämne du undervisar
i. Men passa på – några av dem gäller endas
fram till midsommar!
Se erbjudandena här »

Frilansspelet – lär ut ett
entreprenöriellt
förhållningssätt!
Frilansspelet är ett digitalt läromedel för
studenter på universitet och högskola och
elever på gymnasiet och yrkeshögskolan. Det
lär ut ett entreprenöriellt förhållningssätt.
Frilansspelet gör underverk med elever och studenter. De upplever plötsligt att vad de gör har
betydelse! För dig som lärare betyder det att du får engagerade, motiverade elever som faktiskt
vill veta! Du får en härlig känsla och möjligheten att verkligen göra skillnad som lärare!
Läs mer om Frilansspelet här »

Windows 10 för alla
http://www.anpdm.com/newsletterweb/44445F457547465C4675444059/42445144714840514B704645514B71
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Det här är en bok för dig som vill komma igång
med Windows 10. Steg för steg får du lära dig
hantera både skrivbordet och Startmenyn
med dess lättanvända appar.
Vi visar hur du kan anpassa Windows och vad
du ska tänka på vad gäller säkerheten på
datorn. Du får sedan lära dig vad som behövs
för att kunna surfa på internet och hur du gör
för att söka efter information på webben.
I boken går vi även igenom hur du skickar e
post, hanterar mappar och filer samt hur du
sparar och tittar på bilder i datorn.
Läs mer och beställ »

Eventuella erbjudanden i detta nyhetsbrev gäller enbart avtalskunder hos LäroMedia Bokhandel och
kan inte kombineras med andra erbjudanden eller rabatter.
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