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Lærer dine elever i alderen 13 til 16 år TYSK? 
Så er GERMAN QUIZ CHALLENGE det helt 
rigtige for dig! Tag med os på en virtuel tur 
til München, og mød fem unge 
skateboardere, som vil hjælpe med at teste 
dine elevers tyskkundskaber, mens de lærer 
noget om spændende emner som miljø eller 
det alternative musikmiljø.  
 
 

Denne app bedømmer dine elevers læse-, 
lytte- og skriveevner uden et eneste minuts 
rettearbejde. 

 

KONTAKTIEREN SIE UNS 
+45 3336 6460 
deutsch-daenemark@goethe.de 
gqc.app.ovosplay.com  
 

KORT VEJLEDNING  

THE GERMAN 
QUIZ 
CHALLENGE  
 

mailto:teacher-services-london@goethe.de
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INDEN SPILLET  
 
DU SKAL BRUGE:  

  En stationær eller bærbar computer 
til underviseren  

 - En projektor eller et smartboard til 
Challenge-fasen  

 - (Private) smartphones eller tablets 
og hørertelefoner til alle elever  

 - En internetforbindelse til alle 
enheder 

TRIN 1: Underviseren opretter en konto for 
at få adgang til teacher dashboard via linket: 
gqc.app.ovosplay.com/admin  

TRIN 2: Efter oprettelse af kontoen kan 
underviseren generere en spilsession via 
dashboardet og oprette adgangskoder til 
deltagerne.  

TRIN 3: Eleverne logger sig ind i spillet via 
appen eller i browseren via linket 
gqc.app.ovosplay.com, opretter en konto og 
vælger en avatar.  
 
TRIN 4: Eleverne får via adgangskoden 
adgang til den spilsession, som 
underviseren har genereret. Så vælger de et 
hold, og spillet kan begynde! 

UNDER SPILLET  

Spillet gennemgår efter starten automatisk 
fire fokus- og Challenge-faser.  

I løbet af fokusfasen løser eleverne høre-, 
lytte- og skriftlige opgaver på deres egne 
enheder.  

I løbet af Challenge-fasen svarer eleverne i 
hold på spørgsmål i almenviden om tysk 
kultur.  

Via teacher dashboard kan underviseren i 
realtid følge med i elevernes fremskridt i 
spillet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFTER SPILLET  

Eleverne kan se deres personlige resultater 
direkte på deres enheder.  

Vinderholdet findes ud fra beregning af 
point fra Challenge-fasen.  

Underviseren får et overblik over alle 
elevers resultater og kan downloade disse.  

Spillet skal gentages på et senere tidspunkt 
for at måle elevernes fremskridt.  

Indholdet af spillet kan forberedes eller 
efterbehandles i undervisningen ved hjælp 
af yderligere materialer.  

Ved spørgsmål er du altid velkommen til at 
kontakte os på:                                            
Deutsch-daenemark@goethe.de 

God fornøjelse med GERMAN QUIZ 
CHALLENGE! 

 


