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DIGITAL BUTIK. DIGIBIB.DK. DET DI.. Hent PDF Forlaget skriver: digibib.dk koster ét grundbeløb pr.
skole og ét grundbeløb pr. elev for adgang i et helt år. I kan oprette adgang når I vil, og I har adgang 365 dage

frem. 
Digibib.dk er råstof til din undervisning. En samling af ressourcer online. Flere tusinde artikler, fotos og
tegninger er klar til brug sammen med flere af Gyldendals opslagsværker. digibib.dk er dynamisk, så der
bliver hele tiden tilføjet nye materialer. Med digibib.dk bestemmer du, hvordan computeren skal bruges.

Hvilke læringsstile har du brug for at tilgodese?
Fleksibiliteten er din: Du kan selv sammensætte materialer eller du kan vælge blandt de mange færdige

undervisningsforløb, der er klar til brug. Du vælger om undervisningen skal foregå ved computeren - ellers
printer du bare ud. digibib.dk er LET AT GÅ TIL. Digibib.dk er netbaseret, så der skal ikke installeres
programmer på skolens computere. Bestil eventuelt en folder om digibib.dk. Download en folder om

digibib.dk.
digibib.dk kræver adgangskode for at være åben og vi samarbejder med UNI-login. Hvis din skole har

abonnement på Skolekom eller Skoda kan I anvende jeres egne personlige brugernavne og adgangskoder for
at komme på digibib.dk. Skolen har også et fælles brugernavn og en fælles adgangskode. Tjek vilkårene på

UNI-login. Hvis du, og din skole, ikke er bruger hos UNI-C - hvad så?
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