
Den Asaz vum
iPad am LMRL





Introduktioun

Am November 2021 huet de Projet d’établissement vum LMRL, den
digitLMRL, zwou verschidden Ëmfroe lancéiert, eng fir Schüler*innen
an eng fir d‘Enseignanten. De Sënn an Zweck vu béiden Ëmfroe war, fir

bei béide Gruppen erauszefannen, wéi si den Asaz vum iPad an eiser Schoul
aschätzen.

Duerch eis Froe wollte mir d‘Stäerkte vun eisem Projet erausfannen an awer
och op d‘Schwächten opmierksam gemaach ginn, fir am leschte Joer vun
eisem Projet d‘Schinne richtegzestellen an den Erfolleg vum digitale Léieren
am Gebai weiderhin ze garantéieren.

Gläichzäiteg wollte mir awer och e puer Aspekter kritesch hannerfroen, well
en Haaptzil vun eisem Projet vun Ufank aus un de sënnvollen Asaz vun
digitalen Technologien am Schoulalldag ass; wann eppes net sënnvoll ass, da
musse mir kucken, fir et entweder duerch eng méi sënnvoll Alternativ
z‘ersetzen oder et komplett falen ze loossen.

Op den nächste Säite ass eng Zesummefaassung vu béiden Ëmfroen. Déi
grouss Trends ginn erkläert an awer och d‘Detailer opgelëscht, als Synthees
an och als Analys. Mir hoffen, dass d’Meenunge vun de Participante vun eiser
Ëmfro op deene Säiten och erëmgespigelt fannt a soe souwuel de
Schüler*inne wéi och den Enseignanten nach eng Kéier Merci, dass si bei
eiser Ëmfro matgehollef hunn.

Vill Spaass beim Liesen!

De Groupe de pilotage vum digitLMRL,

Februar 2022



Mam iPad
enseignéieren
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Op eisen Appel hunn 42 Enseignantë geäntwert an eise Formulaire
iwwert d’Enseignéiere mam iPad ausgefëllt. Dëst ass net representativ
fir déi ganz Belegschaft, awer jiddereen, deen eppes soe wollt, hat

d’Geleeënheet dozou, a mir soe Merci fir de Feedback, mat deem mir
probéiere wäerten, den iPad-Projet de Wënsch vun de Participanten
unzepassen. De Questionnaire selwer kann een zum Schluss vun dësem
Dokument consultéieren.

Allgemeng Impressiounen
An enger éischter Phas wollte mir vun den Enseignantë wëssen, wéi zefridde
si mam Asaz vum iPad am Klassesall sinn. D’Skala ass vun engem Stär (“net
zefridden”) op véier Stären (“ganz zefridden”) gaangen. D’Moyenne vun den
Äntwerten heiropper ass dräi Stären; si sinn also nawell zefridde mat der
Ëmsetzung, awer de Projet huet ärer Meenung no nach Loft no uewen, fir
Verbesserungen an Ännerungen.

D’Virdeeler
D’Enseignanten hunn eis eng ganz Rei Grënn ginn, firwat si mam iPad
zefridde sinn. Wat mir an den Äntwerten ëmmer erëmfannen, ass
d’Flexibilitéit vum Enseignéiere mam iPad. Et ass een net un e feste Computer
gebonnen, et kann ee spontan Saache weisen an nosichen, an et kann een de
Schüler ganz liicht ergänzend Material zum reguläre Cours weisen. Et brauch
een, och als Enseignant, net méi sou vill Bicher ze schleefen, an duerch den
digitale Contenu huet ee séier e proppert Tafelbild erstallt, dat een duerno
och mat Schüler, déi net am Klassesall sinn, deele kann. A Klassen, an deenen
den iPad zum Asaz kënnt, hunn d’Schüler och ëmmer hiert Material dobäi. Ëm
Kopië brauch ee sech also net méi ze këmmeren, an d’Schüler kënne mat
engem iPad relativ einfach un d’autonoomt Schaffe bruecht ginn.

A béide Lockdowns, am Fréijor 2020 an am Januar 2021, hunn d’Enseignantë
vun iPad-Klassen och feststelle kënnen, dass d’Transitioun vum Klassesall op
den Home Office an deene Klassen immens onproblematesch war, well eng
gewëss Routine an och en Know-how schonn do waren, op déi d’Schüler an
d’Enseignantë sech verloosse konnten.

Weiderhi gouf bemierkt, dass den iPad a spezialiséierte Fächer, wéi zum
Beispill der Konscht, ganz nei Méiglechkeeten opmécht, déi et mat analogen
Outilen entweder net géif ginn oder déi esou ganz ëmständlech ëmsetzbar
wieren.

D’Nodeeler
Natierlech ass net alles positiv un der blénkeger neier Welt: D’Transitioun an
eist neit aalt Gebai war net ganz onproblematesch, an am Ufank vum
Schouljoer hunn eng ganz Rei technesch Problemer d’Enseignéiere mam iPad
esou verhënnert, dass eng Rei vun den Enseignanten op analog Methoden
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ëmgestige sinn, wann och nëmmen temporär, fir potenzielle Problemer aus
dem Wee ze goen. De Bilan ass do ganz kloer, dass ee sech op d’technesch
Infrastruktur muss verloosse kënnen, fir mam iPad am Klassesall ze schaffen.
Wann de Succès vun enger Stonn zu enger Lotterie gëtt an een net weess,
wat een erwaart, wann een an e Sall erageet, da vergeet d’Motivatioun, fir
extra Stonnen um iPad ze konzipéieren, ganz séier. Dës Problemer hu
glécklecherweis staark ofgeholl mat der Zäit, sou dass mir bal nees an engem
Normalzoustand sinn.

Aner Faktoren, déi d’Enseignanten um Asaz mam iPad stéieren, wäerten och
nach op spéidere Plazen erwäänt a méi am Detail beschwat ginn, dofir gi se
hei just kuerz opgelëscht: Fir eng Rei verlaangt den Asaz vum iPad eng gewëss
Maturitéit, déi Schüler am Cycle inférieur normalerweis nach net hunn. Dëst
féiert dozou, dass d’Schüler ofgelenkt ginn, an den Enseignant ass
gezwongen, fir no Methoden ze sichen, fir den Iwwerbléck ze behalen iwwert
dat, wat am Klassesall geschitt. Dat ass net ëmmer méiglech, a praktesch ass
et och net. Wéi soll een d’Bildschiermer vun de Schüler-iPads mat Apple
Classroom am Bléck behalen, wann ee gläichzäiteg och nach Contenu iwwert
den Apple TV projezéiere wëll?

De Schüler feelt et oft och un den néidegen organisatoresche Fäegkeeten, fir
en Iwwerbléck ze hunn iwwert all déi Informatiounen, déi a verschiddene
Fächer iwwert verschidde Quellen an Apps erakommen. E reguläert Heft ass
do méi einfach ze strukturéieren, och, wann een do keng Garantie huet, dass
déi fléiend Blieder iergendwann eng Kéier klasséiert ginn.

A verschidde Fächer entstinn och Problemer doduerch, dass d’Schoulmaterial
(nach) net um iPad disponibel ass, sou dass awer nach Bicher musse
matgeschleeft ginn, zousätzlech zum iPad selwer.

Déi ideal Klass fir de Start mam iPad
Am Moment hu mir am LMRL eng Duebelaféierung vum iPad: Op 7e kann e
Schüler sech au choix op eng Klass mat iPads mellen, an ab 4e gëtt all Schüler
mat engem iPad ekipéiert. Mir wollte vun den Enseignantë wëssen, wat si als
den ideale Moment gesinn, fir mam iPad unzefänken.

7e
36%

6e
14%

5e
14%

4e
10%

3e
26%
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D’Äntwerte sinn ënnerschiddlech: Ronn een Drëttel schwätzt sech fir eng
Aféierung op 7e aus, anerer sinn éischter fir 6e, an ee weidere grousse Volet
schwätzt sech fir 3e aus.

Fir all Choix gouf et och valabel Grënn. Fir eng Aféierung op 7e schwätzt, dass
eng Rei Schüler schonn an der École fondamentale en iPad benotzt hunn an
domat en iPad op 7e keng komplett nei kognitiv Erausfuerderung fir si
duerstellt. Ganz heefeg ass an dëser Kategorie och d’Argument komm, dass
eis Schüler souwisou mat digitalen Outilen am Unis- a Beruffsliewe schaffe
wäerten, sou dass et fir si besser ass, fir esou fréi wéi méiglech mam iPad a
mat der Cloud ze schaffen. Dozou kënnt, dass op 7e mat der Tutoratsstonn
eng weider Méiglechkeet do ass, fir dass technik-affin Régenten de Schüler
hëllefe kënnen. (Op dëser Plaz sief villäicht och erwäänt, dass vill vun den
Enseignanten, déi sech fir d’Aféierung op 7e ausschwätzen, och schonn
Erfarunge mat iPad-7ë gesammelt hunn.)

Villen Titulairë fält och op, dass Schüler, déi vu 7e aus u mam iPad geschafft
hunn, ganz verséiert si mat Apps wéi Keynote oder iMovie an ouni gréisser
Problemer méi spektakulär Resultater produzéiere kënnen.

D’Iddi vun enger globaler Aféierung vum iPad op all de 7e-Klassen ass zu
kengem Moment erwäänt ginn; vill éischter ass d’Meenung vertruede ginn,
dass den iPad op 7e eng vun e puer Optioune bleiwe soll, sou dass een als
Schüler respektiv als Elterendeel de Choix treffe kann, ob dee Moment ze fréi
ass oder net. E puer Mol gouf awer ervirgehuewen, dass d'Kombinatioun
Sport & iPad op 7e (an och op spéideren Niveauen) net erwënschenswäert
ass.

Géint d’Aféierung op 7e schwätzt awer, dass de Wiessel an déi “grouss
Schoul”, mat engem komplett neie Schoulsystem, schonn eng grouss
Erausfuerderung fir eng ganz Rei Schüler ass. Den iPad stellt do nach eng
weider Hürd do, déi d’Transitioun net méi einfach mécht. Eng Rei Enseignantë
soen och, dass et wichteg ass, dass d’Schüler fir d’éischt emol traditionell
Methode léieren; wa si déi dann hunn, dann ass de Moment och komm, fir
mam iPad op dës Methoden opzebauen. Vill Enseignantë sinn dowéinst och
prinzipiell net géint den iPad am Cycle inférieur, mee just géint den iPad direkt
op 7e. Anerer soen nees, dass den iPad och op 7e kann agesat ginn, awer dass
een do vill méi drop oppasse muss, fir en net déi ganzen Zäit anzesetzen, mee
ebe just punktuell.

Am Allgemenge gëtt awer fonnt, dass e Schüler op 3e déi néideg Disziplin
misst hunn, fir mat engem Tablet am Klassesall ze schaffen. An awer besteet
och eng Suerg: Et gëtt eng gewëss Limitt fir den deeglechen Asaz vu
Bildschiermer gëtt, déi ideal fir Kanner a Jugendlecher ass, an duerch den
Asaz vum iPad am Klassesall gëtt déi Limitt fir eise Public automatesch
schonn iwwerschratt. Eis Schüler notzen, trotz iPad, doheem an och soss an
hirer Fräizäit net manner hiren Handy, hire Laptop oder och hir Tëlee, sou
dass dat sech alles accumuléiert. De Schüler hir Fräizäit kënnen
d’Enseignantë schlecht kontrolléieren, awer do ass och en Asaz vun den
Eltere gefrot. Mir schaffen am Moment och drun, fir mat BEE SECURE en
Informatiounsowend fir d’Elteren unzebidden, op deem ee präzis op esou
Froe kann agoen.
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Den Asaz am Klassesall
Liicht manner wéi d’Hallschent huet uginn, dass si den iPad haaptsächlech als
Tafelersatz benotzen. Déi aner Hallschent geet doriwwer eraus a setzt den
iPad och an aneren Zenarien an. Op dëser Plaz wollte mir nach eng Kéier un
de SAMR-Modell erënneren, deen och scho viru Joren eng Kéier op enger
Journée pédagogique bei eis am Haus virgestallt ginn ass.

Source: Instructional design/SAMR Model/What is the SAMR Model?

Wann den iPad als rengen Tafelersatz benotzt gëtt, da si mir laut dem Dr.
Puentedura sengem Modell iergendwou tëscht der éischter Stuf (Substitution)
an der zweeter Stuf (Augmentation). Ee vun den Ziler vun engem optimalen
Asaz vun Technologie ass natierlech, dass ee fléissend, jee no Besoin, tëscht
deene verschiddene Stufen hin- an hirwiessele kann, also dass een och déi
zwou lescht Stufen, “Modification” an “Redefinition”, zu sengem Repertoire
bäifüügt. Fir eng Rei vun den Enseignantën ass dat och schonn de Fall: Si
benotzen Apps a Plattforme wéi Socrative a Kahoot, fir hire Schüler direkt
Feedback ze ginn, a verschiddener vun hinnen traue sech och un déi
Solutiounen erun, fir Deeler vun enger Prüfung mat enger Klass ze maachen.

E ganz grousse Prozentsaz schafft mat den Office 365-Apps; Teams ass zur
de facto-Kommunikatiounsplattform ginn, a OneNote erfreet sech och
grousser Beléiftheet. Zousätzlech zu deenen Apps ginn och Apps wéi
GoodNotes oder Notability, fachspezifesch Apps fir Schoulbicher an och déi
uewe genannten Evaluatiounsapps reegelméisseg benotzt.

A propos Evaluatioun: Just e ganz klenge Prozentsaz gëtt un, dass si den iPad
och fir Evaluatiounszwecker asetzen. Déi meescht Enseignantë fannen dat
awer och net dramatesch, dass den iPad fir d’Léieren, awer net fir
d’Evaluéieren, benotzt gëtt. An engem Kommentar gouf och ervirgehuewen,
dass an engem Lycée classique och méi wéi just Multiple Choice an enger
Prüfung zum Asaz komme soll, an dat ass e Statement, mat deem wuel
jiddereen averstanen ass.

An eegener Saach: Un deem dote Punkt géife mir als Groupe de pilotage gären
nach an eisem leschte Joer schaffen. Mir sinn nämlech der Meenung, dass
een, wann een déi klassesch Evaluatioun iwwerdenkt an net probéiert, analog
Prüfungssituatioune mat Krämpches mam iPad z’implementéieren, extrem

https://en.wikiversity.org/wiki/Instructional_design/SAMR_Model/What_is_the_SAMR_Model%3F
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flott Resultater produzéiere kann, déi eeben eng aner Zort vun Evaluatioun
viraussetzen. Aus deem Grond hu mir d’Enseignanten Enn Oktober op eng
Konferenz mam Philippe Wampfler invitéiert, a seng Bicher mat all sengen
Iddien an Denkustéiss sinn och bei eis am Projetsbüro konsultéierbar a
kënnen och ausgeléint ginn.

Impressioune vun de Schüler
An dëser, méi kuerzer, Sektioun gi mir op den Enseignanten hir Impressioune
vun de Schüler an. Méi zu deem Thema fënnt een och an der
korrespondéierender Sektioun an der Schülerëmfro e bëssche méi spéit am
Dokument.

D’Enseignantë si sech net ganz sécher, ob den iPad e konkreten Afloss op
d’Handschrëft vun de Schüler huet. Eng gewëss Verännerung ass wuel
bemierkbar, awer et kann een net mat absoluter Sécherheet soen, dass dat
och duerch den iPad verursaacht gëtt.

Méi bestëmmt ass awer d’Aschätzung, dass den iPad d’Schüler oflenkt. Dëst
Argument huet eng staark Iwwerlappung mat der Fro no der idealer Klass, fir
mam iPad unzefänken. Ronn zwee Fënneftel vun de Participantë sinn der
Meenung, dass de jonken Alter e kloren Afloss op hir Konzentratioun
respektiv de Mangel dovun huet, wärend grad esou vill soen, dass si dat net
aschätze kënnen.

Technesch Problemer
Genee een Drëttel vun den Enseignantë gëtt un, dass si bei technesche
Problemer iwwerfuerdert sinn, wat awer och erëm bedeit, dass zwee Drëttel
uginn, dass si meeschtens eng Léisung fannen. Am grousse Ganze gëtt fonnt,
dass ee bei Problemer mam iPad séier gehollef kritt, sief et elo vun
Aarbechtskolleegen oder och vun eisem Service informatique.

Eng Rei Enseignanten hunn och fonnt, dass d’Schüler eng konkret Aféierung
an den iPad misste kréien, well nach laang net alles esou selbstverständlech
ass, wéi d’Enseignantë sech dat ëmmer virstellen. Op dëser Plaz wëlle mir
dovu profitéieren, fir ze weisen, wéi den alternativen Infoscours op enger Rei
vun eise 7e-Klassen ausgesäit: Déi eenzel Modulle sinn a sech ofgeschloss,
deelbar an och eleng meeschterbar. Wann op méi héije Klasse kloer ass, dass
verschidden Aspekter net klappen, da kënnen d’Schüler gären de Link fir dat
passend Kapitel weidergeleet kréien, fir dass si sech do duerchschaffen. A
wee weess, villäicht stinn do och Saachen dran, déi d’Enseignantë selwer
nach net kannt hunn!

Duerch eis Fro no de Formatiounswënsch fille mir eis als Projetsgrupp
bestätegt, well eng ganz Rei vun de Formatiounen, déi ugefrot goufen,
Formatioune sinn, déi mir scho méi wéi eng Kéier bei eis hausintern als
Miniformatiounen ugebueden hunn. Mir wäerten natierlech och am zweete
Semester nach weider Formatiounen ubidden an hoffen, do vill Leit nees
erëmzegesinn.

https://sway.office.com/r4LbE17QP4wMwaOj?ref=Link
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Eng objektiv Étude?
Eng lescht, an definitiv ganz interessant Fro, ass déi no enger objektiver
Étude, an där d’iPad-Politik vum MENJE, oder eventuell och vun eisen
Nopeschlänner, ënnert d’Lupp geholl gëtt. Fir de Moment gëtt et eises
Wëssens no nach keng esou eng Étude, awer och mir wiere ganz staark un
esou eppes interesséiert. Wann eng oder méi objektiv Étudë weise géifen,
dass den Asaz vum iPad am Schoul- a Léieralldag komplett schiedlech wier, da
wier dat fir eis e kloert Zeechen, dass d’Bildungspolitik an deem Beräich muss
iwwerduecht ginn. Wann den iPad seng Valeur als Outil verléiert, wann e just
als attraktiivt Walverspriechen agesat gëtt, dann huet hie seng Missioun net
erfëllt. Eis Ëmfro bei iech, an och bei de Schüler, ass e klenge Versuch, fir mol
zumindest hausintern e klenge Bilan ze generéieren, no 6 Joer iPad-Klassen
am LMRL.



Mam iPad léieren
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Nieft den Enseignanten hu mir och eis Schüler befrot, wéi si de Cours
mam iPad empfannen. Hei hunn 123 Schüler geäntwert, vun deenen
der 10 och e Präis fir hir Participatioun gewonnen hunn. Wichteg op

dëser Plaz ass, dass d’Schüler, déi befrot goufen, all schonn op d’mannst ee
Joer op enger iPad-Klass waren; Schüler op reguläre Klassen an op Klassen,
déi réischt dëst Joer en iPad kruten (7e, 4e an 3e), goufen net befrot. Mir
kënnen also bei den Äntwerten dovun ausgoen, dass eng gewëssen Experienz
mat am Spill ass. De Questionnaire, dee fir d’Schüler zum Asaz koum, ass och
am Appendix erëmzefannen.

Dësen Deel ass iwwregens méi kuerz a knapp wéi de viregten Deel. Firwat?
Well sech d’Äntwerte vun de Schüler staark mat den Äntwerte vun den
Enseignanten iwwerdecken. Dëst ass natierlech e gutt Zeechen, well et
beweist, dass d’Impressioune vum Outil a vum Schoulcours ganz änlech sinn
an dass et keng enorm Diskrepanz tëscht de Generatioune gëtt.

Allgemeng Impressiounen
Genee sou wéi d’Enseignantë sinn och d’Schüler zefridde mam Asaz vum iPad
am LMRL. Och si ginn dem Projet 3 vu 4 Stären.

D’Virdeeler
Vill Virdeeler, déi scho vun den Enseignantë festgestallt goufen, widderhuele
sech hei, just eben aus der Perspektiv vun de Schüler. Duerch den iPad hu si
manner ze schleefen, si empfannen den Outil als “méi praktesch” a sinn och
der Meenung, dass si doduerch besser organiséiert sinn.

D’Enseignantë kréien och Komplimenter gemaach, well d’Schüler fannen,
dass duerch den Asaz vum iPad de Cours méi flott, interessant an och
innovativ ass. Eng Rei Schüler sinn och der Meenung, dass den iPad besser fir
d’Ëmwelt ass, wat allerdéngs just ganz, ganz begrenzt wouer ass. Mee bon,
deen ee Bam, deen duerch déi erofgoend Demande u Pabeier net ofgeholzt
gëtt, ass wuel dankbar.

0 7 0

31

0

54

31

7e 6e 5e 4e 3e 2e 1e

Äntwerte pro Klass
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Mam iPad kënne si och besser Recherche maachen, a si kënnen deelweis och
méi séier tippe wéi op der Hand schreiwen.

D’Nodeeler
Den iPad, deen d’Schüler (an och d’Enseignanten) kréien, huet ville Schüler no
net genuch Späicherplaz, an d’Batterie hält och net esou laang, wéi si et gären
hätten. Den iPad ass och eng Source vun Oflenkung a vun ze vill Screentime,
also Zäit, déi virun engem Bildschierm verbruecht gëtt. Op dës Aspekter gi
mir spéider nach eng Kéier am Detail an.

Des Weidere fannen et eng Rei Schüler schued, dass e puer Proffe guer net
mam iPad schaffen respektiv et de Schüler net erlaben, fir mam iPad an hirem
Cours ze schaffen.

Déi ideal Klass fir de Start
Am Allgemengen ass festzestellen, dass déi Schüler, déi op 7e selwer mam
iPad ugefaangen hunn, dat och als den idealen Zäitpunkt ugesinn, nom Motto
„Früh übt sich!”, fir duerno am Lycée, wärend dem Studium an am spéidere
Beruffsliewen an der digitaler Welt gutt zurechtzekommen. Verschidde
Schüler hunn allerdéngs ugemierkt, dass ee vläit fir d’éischt mol soll am Lycée
ukommen, ier den iPad a bal all de Coursen zum Asaz kënnt a proposéieren
dofir réischt no engem oder zwee Joer am Lycée, also op 6e oder 5e,
unzefänken, sou dass d’Enseignanten och net méi permanent misste mat Apps
kontrolléieren, wat d’Schüler op hire Bildschiermer maachen, well dann den
néidege Seriö erreecht wier. Virun allem déi Schüler, déi selwer réischt op 4e
oder 3e ugefaangen hu mam iPad am Cours ze schaffen, ginn éischter de
Cycle moyen oder supérieur als idealen Zäitpunkt un, haaptsächlech mat der
Begrënnung, dass dann réischt déi néideg Maturitéit fir e responsabelen
Ëmgang erreecht wier. Ab 3e kënnt als weidere Virdeel dobäi, dass den iPad
kann a Verbindung mat de Sektiounen agefouert ginn.

7e
28%

6e
10%

5e
12%

4e
19%

3e
31%
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Den Asaz am Klassesall
Beim Léieren huet wuel jidderee seng Preferenzen a Gewunnechten. Sou gëtt
et beispillsweis déi Kategorie vu Schüler, déi d’Léieren um iPad ass vill
manner chaotesch a méi iwwersiichtlech emfënnt, ënner anerem, well si z. B.
d’Notten direkt niewendru kënnen opschreiwen. Ausserdeem wier et um iPad
„méi gemittlech”. Fir eng Rei Schüler mécht et keen Ënnerscheed, ob si um
iPad oder um Pabeier léieren. Anerer hu sech fir eng hybrid Form decidéiert:
Wärend de Gros um iPad geléiert gëtt, ginn aner Saachen am Buch nogesicht
respektiv op Pabeier geschriwwen, z. B. Exercicer fir ze üben oder Vokabelen
fir sech se besser mierken ze kënnen. Net ze vergiessen déi Kategorie vu
Schüler, déi den Androck hunn, just déi Saache verhalen ze kënnen, déi um
Pabeier stinn, virun allem, wa se nach emol ofgeschriwwe goufen. Ouni iPad
wier een och manner ofgelenkt.

Mir begréissen deen Hybridmodell duerchaus, well mir ëmmer erëm drop
insistéieren, dass den iPad en Outil ass. Doduerch, dass en agesat gëtt, hunn
d’Schüler selwer de Choix, fir déi Methoden erauszefannen, déi fir si am
beschte klappen.

Ee grousse Volet bei der Enseignantsëmfro waren d’Themen Oflenkung a
Konzentratioun. E puer Schüler hunn uginn, dass virun allem an engem méi
“langweilege Cours” d’Versuchung grouss wier, fir sech um iPad ofzelenken,
sief et duerch Spiller oder andeems si op Safari ginn. D’Enseignantë géifen dat
och net wierklech kontrolléieren. Ausserdeem sollt een d’Benachrichtigungen
ausschalten, fir eben net ofgelenkt ze ginn. Allerdéngs géifen heiandsdo
wärend dem Cours wichteg Message vun aneren Enseignanten oder der
Direktioun ukommen. E puer Schüler sinn awer och der Meenung, dass
d’Oflenkung net direkt eppes mam iPad ze dinn hätt, mee dass dat vun de
jeeweilege Persoune géif ofhänken. Wee sech wëll am Cours anerwäerts
beschäftegen, kritt dat hin, ob mat oder ouni iPad. Wärend de Reiz, fir sech
um iPad oflenken ze loossen, am Ufank nach relativ grouss wär, géif dat awer
am Laf vun der Zäit ofhuelen. Virun allem op méi héije Klasse wieren
d’Schüler sech hirer eegener Responsabilitéit bewosst a géife sech och
deementspriechend behuelen.

Des Weideren hu vill Schüler ugemierkt, dass den iPad keen Impakt op hier
Konzentratioun hätt. Verschidde Schüler kréie sech souguer besser
konzentréiert, well si méi Struktur an hier Notte kréien, alles méi geuerdnet
an op enger Plaz ass. Am Allgemenge géif duerch den iPad d’Motivatioun
souwuel am Cours wéi bei den Hausaufgabe gesteigert ginn an et wier méi
agreabel fir ze schreiwen. Molen um iPad géif doriwwer eraus
d’Konzentratioun fërderen.

E groussen Deel vun de Schüler ass der Meenung, dass d’Schaffe mam iPad
wéineg bis guer keen Impakt op hier Gesondheet huet. Si mierke kaum en
Ënnerscheed par rapport zu virdrun. E puer Mol erwäänt goufe Kappwéi an
dass et schlecht wier fir d’Aen. Middegkeet souwéi eng schlecht
Kierperhaltung si weider Nodeeler, déi genannt goufen. E Participant huet
esouguer als positiv ervirgehuewen, dass en duerch den iPad manner Stress
hätt, well de Risiko méi kleng wier, am Cours eppes ze vergiessen an en
duerch den iPad besser géif nokommen. Vill Schüler si sech bewosst, dass ze
vill Zäit virum Bildschierm net gesond ass. Verschiddener probéieren dat



z’evitéieren; anerer ginn un, wa si an hirer Fräizäit net um iPad wieren, wiere
si um Handy.

Technesch Problemer
Déi meescht Schüler sinn der Meenung, dass si mat allem gutt eens ginn an
dowéinst keng zousätzlech Formatioune brauchen. Verschiddener géifen sech
allerdéngs eng Aféierung an d’Technik wënschen, fir méi selwer no hirem iPad
kënnen ze kucken, ouni bei all Klengegkeet musse bei d’Informatiker ze
rennen. Hei stousse mir natierlech un e puer technesch Limitatiounen, well
den iPad kee Gerät ass, dat fir selbststänneg Maintenance a Reparatur
konzipéiert gouf. E puer Software-Tipps an Erklärungen, wéi een zum Beispill
Apps zoumaache kann a wéi een en Hard Reset maache kann, sinn awer
duerchaus denkbar.

Anerer froen eng Aféierung an d’Organisatioun vum iPad, wou Äntwerte
geliwwert ginn op Froe wéi: Wat späicheren ech wou of? Wéi fannen ech
meng Dokumenter erëm? Hei kann een nach eng Kéier op d’Websäit mat den
Infosmoduller verweisen, déi ab 2021 op verschiddene 7e-Klassen agesat ginn.

Eng grouss Familiaritéit mat Office 365 besteet, awer wann een den iPad nei
kritt, fannen eng Rei Schüler, dass de OneNote misst erkläert ginn. Vun
deenen aneren Office 365-Apps gëtt haaptsächlech den Excel erwäänt, mee
et gëtt och Schüler, déi sech gäre géife perfektionéieren an nieft de Basis-
Funktioune vun Excel, Word a PowerPoint gäre géife léieren, wéi se hir
jeeweileg Dokumenter méi schéi kéinte gestalten. Am Allgemenge sollte
Programmer erkläert ginn, déi nei am Cours sinn. An deem Zesummenhang gi
konkret Sketchbook an der Konscht an divers Mathés-Apps erwäänt.

11

https://sway.office.com/r4LbE17QP4wMwaOj?ref=Link
https://sway.office.com/r4LbE17QP4wMwaOj?ref=Link
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Schlusswuert

Wéi schonn am Laf vun dësem Rapport erwäänt gouf, probéiert dëse
Rapport op kee Fall, eng objektiv wëssenschaftlech Etude vum Asaz
vum iPad a Lëtzebuerger Schoulen ze sinn. Eist Zil war et, fir e

Schnappschoss vum iPad-Projet am LMRL ze maachen, nodeem s dëse Projet
schonn e puer Joer um Lafen ass an duerch d’Pandemie just nach méi relevant
fir den Enseignement ginn ass. Mir hunn d’Donnéeën duerchgelies an
analyséiert, an dëse Rapport ass dat, wat mir mengen, wat d’Synthees vun all
deenen Informatiounen ass.

Dëse Rapport ass och net e Plang fir eng radikal Ëmstrukturéierung vun deem
iPad-Projet. D’Äntwerte weisen eis, dass de Projet a senger aktueller Form
guer net esou schlecht leeft, an déi Suggestiounen, déi mir kruten, wäerte mir
probéieren, esou gutt et geet ëmzesetzen. Wärend der quasi Totalitéit vun
dem iPad-Projet war den digitLMRL de Referenzkader, an deem nei Iddie
proposéiert gi sinn a mat deem senger Hëllef déi Iddien och konnten ëmgesat
ginn. An eisem leschte Joer wäerte mir dës Missioun och genee sou
weiderféieren, mat ärer wäertvoller Ënnerstëtzung.

De Groupe de pilotage vum digitLMRL
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Den Asaz vum iPad am LMRL fir 
Enseignanten
Den digitLMRL, de Projet d'établissement vum LMRL, wëll no iwwer 5 Joer Asaz vum iPad an eisem 
Gebai erausfannen, wéi s du et bis elo empfonnt hues, fir mam iPad Cours ze halen. 

Merci, dass du dir e puer Minutten Zäit hëls, fir dëse Questionnaire auszefëllen. Nëmmen duerch 
däi Luef an deng Kritik kënne mir den iPad besser am LMRL asetzen! 

Dës Ëmfro ass accessibel bis de Sonndeg, den 21. November um 20 Auer. 

* Required

* This form will record your name, please fill your name.

Allgemeng Informatiounen
An dëser Sektioun wëlle mir e puer allgemeng Saachen erausfannen.

net zefridden ganz zefridden

Um iPad kann et sinn, dass een zwee Mol op e Stär drécke muss, bis en enregistréiert gëtt.

Wéi zefridde bass du mam Asaz vum iPad am Klassesall? * 1.

   

11/26/2021



Begrënn deng Äntwert an e puer Wierder oder Sätz. * 2.

 

Wéi eng Klass ass fir dech den ideale Moment, fir mam iPad unzefänken? * 3.

7e

6e

5e

4e

3e

Begrënn deng Äntwert an e puer Wierder oder Sätz. * 4.

 

11/26/2021



Enseignéiere mam iPad
An dëser Sektioun wëlle mir erausfannen, ob a wéi den iPad dir beim Enseignéieren hëlleft.

Ech notzen den iPad haaptsächlech als Tafelersatz. * 5.

jo

nee

Other

Wéi eng Apps benotz du reegelméisseg am Cours? * 6.

Office-Apps (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, …)

Bicher-Apps (inkl. d'Apps fir d'Schoulbicher)

Notizenapps (GoodNotes, Notability, Whiteboard, …)

Evaluationsapps (Kahoot, Socrative, Quizlet, …)

Other

Ech setzen den iPad an, fir Deeler vun enger Prüfung, oder och ganz Prüfungen, ze 
maachen. * 

7.

jo

nee

11/26/2021



Wéi eng Apps oder Léisunge benotz du fir deng Prüfungen um iPad? * 8.

 

ganz negativ ganz positiv

Um iPad kann et sinn, dass een zwee Mol op e Stär drécke muss, bis en enregistréiert gëtt.

Wéi een Impakt huet den Asaz vum iPad op d’Handschrëft vun de Schüler? * 9.

   

guer net ganz vill

Um iPad kann et sinn, dass een zwee Mol op e Stär drécke muss, bis en enregistréiert gëtt.

Wéi staark sinn d'Schüler denger Meenung no vum iPad ofgelenkt? * 10.

   

Sinn d'Schüler zum Beispill op méi héije Klasse méi konzentréiert, oder ass d'Erfarung vu 7e bis 1e déi 
selwecht?

Huet d'Oflenkung eppes mam Alter vun de Schüler ze dinn? * 11.

jo

nee

kann ech net soen

guer net stéierend ganz stéierend

Um iPad kann et sinn, dass een zwee Mol op e Stär drécke muss, bis en enregistréiert gëtt.

Wéi stéierend empfënns du den Ënnerscheed, dass am Cours den iPad zum Asaz 
kënnt awer an de Prüfungen nees de Wiessel op Bic a Pabeier stattfënnt? * 

12.

   
11/26/2021



D'Technik
Letzenendes kann den iPad esou schéin a blénkeg sinn, wéi e wëll, awer wann d'Technik net matspillt, 
dann ass e Problem do. An dëser Sektioun wëlle mir eis mat deem Thema ganz konkret befaassen.

Bei technesche Problemer … * 13.

sinn ech iwwerfuerdert.

fannen ech meeschtens eng Léisung.

guer net averstanen ganz averstanen

Entweder vu Kolleg*innen, Schüler*innen oder dem Service informatique. (Um iPad kann et sinn, dass 
een zwee Mol op e Stär drécke muss, bis en enregistréiert gëtt.)

Wann ech mam iPad e Problem hunn, kréien ech séier gehollef. * 14.

   

Zum Beispill Formatioune fir verschidden Apps, oder fir verschidden Aspekter vum iPad besser erkläert 
ze kréien.

A wéi enge Beräicher géifs du dir wënschen, fir kleng Formatiounen ugebueden ze 
kréien? * 

15.

 

11/26/2021



This content is neither created nor endorsed by Microsoft. The data you submit will be sent to the form owner.

Microsoft Forms

Wann s du iergendeppes zum Thema iPad ze soen hues, dat an de Froe virdrun net ugeschwat ginn 
ass, kanns du dat hei an d'Këscht schreiwen.

Aner Kommentarer16.
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Den Asaz vum iPad am LMRL fir Enseignanten

1. Wéi zefridde bass du mam Asaz vum iPad am Klassesall?

2. Begrënn deng Äntwert an e puer Wierder oder Sätz.

 Forms(https://www.office.com/launch/forms?auth=2&from=FormsDomain)  BM

42
Responses

12:10
Average time to complete

Closed
Status

2.98 Average Rating

Insights

42
Responses

     

Latest Responses

"Fonctionnement (an Dysfonctionnementer) vum Ipad lenken ze vill …

"Mam iPad kann een méi differenzéiert schaffen. Erlaabt spontan Än…

"Ech gin nët eens um I-pad ... 1) propper ze zeechnen 2) lieserléch …

21 respondents (49%) answered Schüler for this question.

Insights

42
Responses

Schüler iPadvill
een

och

Meehunn

Praktesch Méiglechkeeten

Cours

sechDen Ipad asselo

Recherche

Saach

Material

gesinn

Klassen

WiFi
Fir mech

https://www.office.com/launch/forms?auth=2&from=FormsDomain


3. Wéi eng Klass ass fir dech den ideale Moment, fir mam iPad unzefänken?

4. Begrënn deng Äntwert an e puer Wierder oder Sätz.

5. Ech notzen den iPad haaptsächlech als Tafelersatz.

Insights7e 15

6e 6

5e 6

4e 4

3e 11

Latest Responses

"Bei méi jonken Schüler fënnt een vill Studien déi eng Limit vum te…

"Aus Erfarung hunn ech gemierkt dat déi méi héisch Klasse Ännerun…

"Fir Naturwëssenschaften? Ganz éierléch: nie resp. esou spéid ewéi …

19 respondents (44%) answered iPad for this question.

Insights

42
Responses

iPad7enet Schüler

fréi mam iPad
och

ginn

vill

Fannen

hunn
léiere

Wat

maachen ze fréi
Déi

Lycée

mee
7e ass

Klassen

Insights

jo 18

nee 20

Other 4



6. Wéi eng Apps benotz du reegelméisseg am Cours?

7. Ech setzen den iPad an, fir Deeler vun enger Prüfung, oder och ganz Prüfungen, ze maachen.

8. Wéi eng Apps oder Léisunge benotz du fir deng Prüfungen um iPad?

9. Wéi een Impakt huet den Asaz vum iPad op d’Handschrëft vun de Schüler?

Office-Apps (Word, Excel, Pow… 35

Bicher-Apps (inkl. d'Apps fir d'… 11

Notizenapps (GoodNotes, Not… 18

Evaluationsapps (Kahoot, Socr… 18

Other 10

Insights

jo 6

nee 36

Latest Responses

4 respondents (67%) answered Forms for this question.

Insights6
Responses

Formsbookwidgets
keng schrëftlech Prüfungen

Schüler Arbechtensketchbook

Assignments

Teams

2.12 Average Rating

Insights

42
Responses

     



10. Wéi staark sinn d'Schüler denger Meenung no vum iPad ofgelenkt?

11. Huet d'Oflenkung eppes mam Alter vun de Schüler ze dinn?

12. Wéi stéierend empfënns du den Ënnerscheed, dass am Cours den iPad zum Asaz kënnt awer
an de Prüfungen nees de Wiessel op Bic a Pabeier stattfënnt?

13. Bei technesche Problemer …

14. Wann ech mam iPad e Problem hunn, kréien ech séier gehollef.

2.93 Average Rating

Insights42

Responses

     

Insights

jo 17

nee 7

kann ech net soen 18

1.57 Average Rating

Insights

42
Responses

    

Insights

sinn ech iwwerfuerdert. 14

fannen ech meeschtens eng L… 28

2.90 Average Rating

Insights

42
Responses

     



15. A wéi enge Beräicher géifs du dir wënschen, fir kleng Formatiounen ugebueden ze kréien?

16. Aner Kommentarer

Latest Responses

"/"

"verschidden Apps gewisen an erkläert kréien. "

"Ët wier interessant méi iwert d'(gesondheetléch a pedagogësch) No…

12 respondents (28%) answered Ipad for this question.

Insights

42
Responses

Ipad Um Ipaddat

sinmer Den iPad
vill

dee

sinn

Benotzen Mee

Rei
Verschidden Apps

kréien Moment

Wees

Fir de huetgene
Layout

Latest Responses

"Ech hunn den Androck dass aktuell éischter probéiert gët "d'Schoul …

"Ech fannen ... 1) ët nët an der Rei, dass verschidden Schüler*innen…

13
Responses



Den Asaz vum iPad am LMRL fir 
Schüler a Schülerinnen
Den digitLMRL, de Projet d'établissement vum LMRL, wëll no iwwer 5 Joer Asaz vum iPad an eisem 
Gebai erausfannen, wéi s du et bis elo empfonnt hues, fir mam iPad am Cours (an och ausserhalb 
dovun) ze schaffen. 

Merci, dass du dir e puer Minutten Zäit hëls, fir dëse Questionnaire auszefëllen. Nëmmen duerch 
däi Luef an deng Kritik kënne mir den iPad besser am LMRL asetzen! A fir däin Asaz ze belounen, 
wäerte mir ënnert de Schüler a Schülerinnen, déi un dëser Ëmfro deelhuelen, eng Rei Bongen am 
Wäert vu €50 vum Saturn verlousen. 

Dës Ëmfro ass accessibel bis de Sonndeg, den 21. November um 20 Auer.

* Required

* This form will record your name, please fill your name.

Allgemeng Informatiounen
An dëser Sektioun wëlle mir e puer allgemeng Saachen erausfannen.

Op wéi enger Klass bass du am Moment? * 1.

7e

6e

5e

4e

3e

2e

1e

11/26/2021



net zefridden ganz zefridden

Um iPad kann et sinn, dass een zwee Mol op e Stär drécke muss, bis en enregistréiert gëtt.

Wéi zefridde bass du mam Asaz vum iPad am LMRL? * 2.

   

Begrënn deng Äntwert an e puer Wierder oder Sätz. * 3.

 

Wéi eng Klass ass fir dech den ideale Moment, fir mam iPad unzefänken? * 4.

7e

6e

5e

4e

3e

Begrënn deng Äntwert an e puer Wierder oder Sätz. * 5.

 

11/26/2021



Léiere mam iPad
An dëser Sektioun wëlle mir erausfannen, ob a wéi den iPad dir beim Léieren hëlleft.

guer net averstanen ganz averstanen

Entweder vun de Proffen, de Matschüler*innen oder dem Service informatique. (Um iPad kann et sinn, 
dass een zwee Mol op e Stär drécke muss, bis en enregistréiert gëtt.)

Wann ech mam iPad e Problem hunn, kréien ech séier gehollef. * 6.

   

Wéi eng Apps benotz du haaptsächlech am Cours? * 7.

Word

PowerPoint

OneNote

OneDrive

Teams

GoodNotes / Notability

Other

guer net ganz vill

Um iPad kann et sinn, dass een zwee Mol op e Stär drécke muss, bis en enregistréiert gëtt.

Wéi staark lenkt den iPad dech wärend dem Cours of? * 8.

   

11/26/2021



Begrënn deng Äntwert an e puer Wierder oder Sätz. * 9.

 

Zum Beispill fir Rapporte proper ze schreiwen oder fir deng Äntwerten an enger Prüfung strukturéiert 
op d'Blat ze bréngen

Ass et fir dech duerch den iPad méi schwéier ginn, fir um Pabeier ze schaffen?  * 10.

jo

nee

kann ech net soen

ganz negativ ganz positiv

Um iPad kann et sinn, dass een zwee Mol op e Stär drécke muss, bis en enregistréiert gëtt.

Wéi en Impakt huet den iPad op deng Konzentratioun (souwuel am Cours wéi och 
doheem)? * 

11.

    

Begrënn deng Äntwert an e puer Wierder oder Sätz. * 12.

 

11/26/2021



ganz negativ ganz positiv

Um iPad kann et sinn, dass een zwee Mol op e Stär drécke muss, bis en enregistréiert gëtt.

Wéi en Impakt huet den iPad op deng Gesondheet (souwuel am Cours wéi och 
doheem)? * 

13.

    

Begrënn deng Äntwert an e puer Wierder oder Sätz. * 14.

 

Wann s du allgemeng oder fir eng Prüfung léiers, wéi méchs du dat? * 15.

Ech léieren nëmmen um iPad.

Ech printen de Cours eraus a léieren op Pabeier.

Other

vill méi schlecht vill besser

Um iPad kann et sinn, dass een zwee Mol op e Stär drécke muss, bis en enregistréiert gëtt.

Wann s du allgemeng oder fir eng Prüfung léiers, da léiers du mam iPad ... wéi um 
Pabeier. * 

16.

   

11/26/2021



Begrënn deng Äntwert an e puer Wierder oder Sätz. * 17.

 

Wéi hëls du de gréissten Deel vun der Zäit deng Noten an der Schoul? * 18.

Ech benotzen den Apple Pencil a schreiwe mat der Hand.

Ech benotzen d'Tastatur.

Ech schreiwen alles op Pabeier.

Other

Zum Beispill Formatioune fir verschidden Apps, oder fir verschidden Aspekter vum iPad besser erkläert 
ze kréien.

A wéi enge Beräicher géifs du dir wënschen, fir kleng Formatiounen ugebueden ze 
kréien? * 

19.

 

11/26/2021



This content is neither created nor endorsed by Microsoft. The data you submit will be sent to the form owner.

Microsoft Forms

Wann s du iergendeppes zum Thema iPad ze soen hues, dat an de Froe virdrun net ugeschwat ginn 
ass, kanns du dat hei an d'Këscht schreiwen.

Aner Kommentarer20.
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Den Asaz vum iPad am LMRL fir Schüler a Schülerinnen

1. Op wéi enger Klass bass du am Moment?

2. Wéi zefridde bass du mam Asaz vum iPad am LMRL?

3. Begrënn deng Äntwert an e puer Wierder oder Sätz.

 Forms(https://www.office.com/launch/forms?auth=2&from=FormsDomain)  BM

123
Responses

13:05
Average time to complete

Closed
Status

7e 0

6e 7

5e 0

4e 31

3e 0

2e 54

1e 31

3.08 Average Rating

Insights

123
Responses

      

Latest Responses

"Et muss een net sou vill um Réck droen, Et ass méi iwwersiichtleg, …

"Den iPad ass wirklech praktesch fir ze schaffen, mat Apps wei Good…

"Mir setzen quasi permanent virum IPad, waat zu kapwéi kann féire…

123
Responses

https://www.office.com/launch/forms?auth=2&from=FormsDomain


4. Wéi eng Klass ass fir dech den ideale Moment, fir mam iPad unzefänken?

5. Begrënn deng Äntwert an e puer Wierder oder Sätz.

6. Wann ech mam iPad e Problem hunn, kréien ech séier gehollef.

7. Wéi eng Apps benotz du haaptsächlech am Cours?

7e 34

6e 13

5e 15

4e 23

3e 38

Latest Responses

"Dann ass een direkt vun Ufank un drun gewinnt, an muss sech spéi…

"3e ass deen Moment, menger Meenung no, wou d'Schoul richteg s…

"Ech géif et besser fannen die éischt puer joer an engem neien Lycé…

123
Responses

2.77 Average Rating

Insights

123
Responses

     

Word 21

PowerPoint 14

OneNote 75

OneDrive 15

Teams 83

GoodNotes / Notability 77

Other 16



8. Wéi staark lenkt den iPad dech wärend dem Cours of?

9. Begrënn deng Äntwert an e puer Wierder oder Sätz.

10. Ass et fir dech duerch den iPad méi schwéier ginn, fir um Pabeier ze schaffen?

11. Wéi en Impakt huet den iPad op deng Konzentratioun (souwuel am Cours wéi och doheem)?

12. Begrënn deng Äntwert an e puer Wierder oder Sätz.

1.68 Average Rating

Insights

123
Responses

    

Latest Responses

"Wann den Kuer net ganz interessant ass, neigt een dozou d‘App ze …

"Dei Spiller um iPad wei och aner Saachen sinn natierlech ganz verla…

"Ech benotzen den iPad quasi nemmen fir méi cours obzeschreiwen."

123
Responses

Insights

jo 9

nee 85

kann ech net soen 29

3.15 Average Rating

Insights

123
Responses

       

Latest Responses

"Den Ipad an sech influencéiert net meng Konzentration."

"Wei gesoot, wann ech mech einfach just un denen richtegen Apps …

"-kappwéi an/oder aawéi - middegkeet"

122
Responses



13. Wéi en Impakt huet den iPad op deng Gesondheet (souwuel am Cours wéi och doheem)?

14. Begrënn deng Äntwert an e puer Wierder oder Sätz.

15. Wann s du allgemeng oder fir eng Prüfung léiers, wéi méchs du dat?

16. Wann s du allgemeng oder fir eng Prüfung léiers, da léiers du mam iPad ... wéi um Pabeier.

17. Begrënn deng Äntwert an e puer Wierder oder Sätz.

3.09 Average Rating

Insights

123
Responses

       

Latest Responses

"No laangem schaffen um Ipad mecht sech heinsdo de Kappwéi be…

"Ech schaffen deelweis 12h den daag um iPad an dat kann schonn …

"wéi schon gesot : kappwéi an aawéi die oft zu middegkeet féiren"

123
Responses

Insights

Ech léieren nëmmen um iPad. 38

Ech printen de Cours eraus a l… 29

Other 56

2.46 Average Rating

Insights

123
Responses

     

Latest Responses

"Et ass unsech dat selwecht, ech kann den Ipad iwwerall mathuelen,…

"Noten huelen, wei bearbeschten ass vill mei einfach. Ech kann Sche…

"Wann een fir puer stonnen léiren muss kucken ech léiwer méi laang…

123
Responses



18. Wéi hëls du de gréissten Deel vun der Zäit deng Noten an der Schoul?

19. A wéi enge Beräicher géifs du dir wënschen, fir kleng Formatiounen ugebueden ze kréien?

20. Aner Kommentarer

Ech benotzen den Apple Penci… 66

Ech benotzen d'Tastatur. 24

Ech schreiwen alles op Pabeier. 15

Other 18

Latest Responses

"No enger gewessen Zäit kann een verschidden tools selwer erausfa…

"/"

"Teams, OneDrive "

45 respondents (40%) answered Ech for this question.

Insights

122
Responses

Ech Wei
wei net

Schülerfannen

Formatiounen

Excel

Perseinlech

Ech ginn
Fro

keier
Waat

wat

gut eenz bessengeet
beschte

Leit

kengen

Latest Responses

"Ech fannen dei Tastatur/Huss wirklech net gutt, meng Tastatur huet…

"/ "

55
Responses


