Lærer elevene dine TYSK? Går de i 10. klasse?
Sjekk ut GERMAN QUIZ CHALLENGE! Bli med
til München og møt fem unge skatere som vil
hjelpe deg med å teste elevene dine samtidig
som de lærer om mange ulike temaer, blant
annet om forurensning og det alternative
musikkmiljøet.
Denne nettapplikasjonen vurderer dine
elevers ferdigheter i lesing, lytting og skriving,
uten å bruke tid på retting og karaktersetting.
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FØR SPILLET

UNDER SPILLET

ETTER SPILLET

DU TRENGER:

Spilløkten kjører automatisk når den er startet og går gjennom fire fokusfaser som alle
etterfølges av en utfordringsfase.

Elevene kan se sine egne resultater
på enhetene sine.

•
•
•
•

Bærbar eller stasjonær PC til læreren
for å starte spilløkten
Framviser eller smartboard til utfordringsfasen
Personlige enheter og hodetelefoner til
hver elev
Internettforbindelse

TRINN 1: Læreren registrerer seg for å få tilgang til lærerens kontrollpanel på: gqc.app.
ovosplay.com/admin

I fokusfaen besvarer elevene oppgaver i lytting, lesing og skriving på sine egne enheter.
I utfordringsfasen er elevene delt i to lag og
svarer på spørsmål om allmennkunnskap om
tysk kultur.
Lærere kan følge elevenes progresjon i sanntid via lærerens kontrollpanel.

Et vinnerlag kåres ut fra svarene i
utfordringsfasen.
Lærere kan se en oversikt over de individuelle
resultatene, og disse kan lastes ned.
Spillet bør gjentas på et senere tidspunkt for
å se elevenes progresjon.
Ved hjelp av verktøyene i støttemateriellet
for lærere kan du gjennomgå og repetere
spillets innhold med elevene.

TRINN 2: Etter registrering setter læreren
opp en spilløkt via kontrollpanelet og genererer en kode for spilløkten, slik at elevene
får tilgang til spilløkten
TRINN 3: Elevene logger seg på spillet ved å
opprette en brukerkonto og velge en avatar
enten på gqc.app.ovosplay.com eller i appen.
TRINN 4: Elevene får tilgang til spilløkten ved
å skrive inn den genererte koden. De velger
et lag og spillet kan begynne!

Ta gjerne kontakt med alle spørsmål du
måtte ha på e-post til
nina.vollmer.extern@goethe.de
(kontakt t.o.m. 15.12.2020)

sprak-oslo@goethe.de
(kontakt f.o.m. 16.12.2020)
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