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Så-enkelt –serien innehåller datorböcker anpassade för elever som snabbt vill kunna använda Word, Excel och
PowerPoint. Serien innehåller tre fristående material för de tre olika datorprogrammen Word, Excel och
PowerPoint (Office 2010).
Språk, layout och struktur ger eleverna stöd att enkelt lära sig programmet.
Tydligt och klart presenteras de mest vanliga och grundläggande funktionerna.
I programmet PowerPoint lär du dig moment som t ex att göra bildspel lägga till effekter formatera bakgrund
infoga objekt
Speciellt för dig som behöver ett läromedel som snabbt och enkelt förklarar grunderna i PowerPoint tycker
det är svårt att ta till sig krångliga datormanualer vill ha ett material som gör det roligt att lära sig PowerPoint
Böckernas författare, Bo Ekdahl, arbetar som lärare på Lärcenter och har lång erfarenhet av att skriva enkelt

och pedagogiskt om programhantering.
Mer tavleundervisning, bruk av tankekart og hyppigere pauser. Det er oppskriften på fornøyde studenter som
følger med i timen og faktisk lærer noe, mener Jon Are.
Microsoft PowerPoint 2013 har et helt nytt utseende. Det er ryddigere og tilpasset til bruk på nettbrett og
telefoner, slik at du kan sveipe og trykke deg gjennom.
Kategorisert oversikt over gratis programmer; godt vedlikeholdt.
Title: PowerPoint Presentation Last modified by: maren Created Date: 1/1/1601 12:00:00 AM Document
presentation format: On-screen Show Other titles StudentTorget.no - StudentTorget.no - hele Norges
studentportal - studentliv - utdanning - karriere. Bli bedre kjent med Mac. Ta en titt på MacBook Pro, iMac
Pro, MacBook, iMac og mer. Besøk Apples nettsted for mer informasjon, kjøpe og motta support.
Konfirmasjonstaler - Tips, råd og eksempler Konfirmasjonstaler er en viktig del under selskapet på den store
konfirmasjonsdagen. Av erfaring vet vi at det er mye.
Lyktes med Shakira-fleipen Torsdag skal Shakira angivelig ha blitt mor til en liten gutt, hevdet kjæresten og
toppfotballspilleren Gerard Pique - og lyktes med.
EndNote er markedets mest populære referansehåndteringsverktøy og benyttes i dag av over en million
forskere, bibliotekarer, lærere og studenter over hele verden. EN EVENTYRLIG HVERDAG er et foredrag
som inspirerer hver enkelt medarbeider til å gi av seg selv – for å skape bedre arbeidsmiljø, trivsel og
motivasjon.

