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Möglichkeiten von GoogleClassroom für den DaM- und DaF-Unterricht online
Jeder von uns hat schon eigene Erfahrungen im Online-Unterricht gesammelt. Wir haben neue Werkzeuge und 
Lernplattformen kennengelernt und probieren verschiedene Vorgehensweisen aus. Ständig tauchen neue 
Möglichkeiten auf, aber wie lange kann man vor dem Computerbildschirm sitzen?
WähWährend der Sprechstunde werden wir überlegen, wie wir unsere Arbeit mit GoogleClassroom optimalisieren 
können und welche Funktionen sich für diese Zeit besonders eignen.

Możliwości Google Classroom na zdalnych lekcjach języka niemieckiego jako ojczystego i obcego
Każdy z nas zdążył już zdobyć własne doświadczenie w nauczaniu online. Poznaliśmy nowe narzędzia i platformy 
edukacyjne i próbujemy różnych sposobów działania. Ciągle pojawiają się nowe możliwości, ale jak długo można 
siedzieć przed komputerem?
PodczasPodczas najbliższego spotkania zastanowimy się, jak najlepiej zoptymalizować naszą pracę  przy pomocy 
GoogleClassroom i które z funkcji mogą być obecnie szczególnie pomocne.
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Kreativ und kooperativ online
In der digitalen Sprechstunde beschäftigen wir uns mit den Anwendungen, die den Online – Unterricht lebendiger 
machen und die Lernenden aktivieren.  Im Mittelpunkt steht die Frage, wie man handlungsorientiert und 
lernerzentriert Online – Unterricht gestalten kann.
  
Zdalnie kreatywnie i kooperatywnie
Podczas naszego webinarium zajmiemy się aplikacjami, dzięki którym zajęcia zdalne staną się atrakcyjne dla 
uczących się. Odpowiemy na pytanie, w jaki sposób animować i motywować ucznia do czynnego udziału w 
zajęciach zdalnych i interakcji językowej.
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Erste Schritte online
Online – Unterrichten ist eine Herausforderung. Es verlangt von den Lehrenden nicht nur technische Kompetenzen, 
sondern auch die Umstellung auf einen neuen Lehrerstil/ Arbeitsstil. Im Webinar werden Sie in ein Online- 
Klassenzimmer eingeladen, wo Sie erleben, mit welchen Tools man die Lernenden aktivieren kann.

Lekcja zdalna – krok po kroku Lekcja zdalna – krok po kroku 
Nauczanie zdalne jest wyzwaniem. Wymaga od nauczyciela nie tylko opanowania technicznych kompetencji, jak i 
również przestawienia się na nowy styl pracy. Na webinarium zapraszamy do naszego wirtualnego pokoju 
lekcyjnego, w którym doświadczą Państwo, jakimi narzędziami aktywizować uczniów.

#digitalesprechstunden


