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Πύλη εκμάθησης του Σωματείου Γερμανικών  
Ιδρυμάτων Επιμόρφωσης Ενηλίκων για μετανάστες 
(DVV)
Ένα εργαλείο για την υποστήριξη της γλωσσικής, κοινωνικής και  
επαγγελματικής ενσωμάτωσης

Βοήθεια και υποστήριξη

Για ερωτήσεις σχετικά με την πύλη και τη χρήση της μπο-
ρείτε να απευθύνεστε στην ομάδα του  »Ich will Deutsch 
lernen«. Θα χαρούμε να σας βοηθήσουμε όποτε μας 
χρειαστείτε. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω 
e-mail: info@iwdl.de

Παράδειγμα άσκησης – με ατομική καρτέλα εκμάθησης

Επικοινωνία και πληροφορίες

»Ich will Deutsch lernen«
Deutscher Volkshochschul-Verband e. V.

Obere Wilhelmstraße 32
53225 Bonn / Γερμανία

Τηλέφωνο:  +0049 228 97569-77
Φαξ:  +0049 228 6209475-69
info@iwdl.de | www.iwdl.de
www.dvv-vhs.de

Το »Ich will Deutsch lernen« είναι ένα πρότζεκτ του Σω-
ματείου Γερμανικών Ιδρυμάτων Επιμόρφωσης Ενηλίκων  
(DVV) και επιδοτείται από το Ομοσπονδιακό Υπουργείο 
Παιδείας και Έρευνας.

Tim

Blended Learning στο  
»Ich will Deutsch lernen«

Θέλετε να χρησιμοποιήσετε το »Ich will Deutsch-lernen«-
στο τμήμα σας;

Τότε θα πρέπει να συμμετάσχετε σε μία από τις εκπαι-
δεύσεις μας: Θα μάθετε να χειρίζεστε την πύλη και θα 
σας βοηθήσουμε να ενσωματώσετε την πλατφόρμα στο 
μάθημά σας.

Μπορείτε να ζητήσετε πληροφορίες για το μέρος και 
την ώρα που πραγματοποιούνται αυτές οι εκπαιδεύσεις 
κάπου κοντά σας στέλνοντας ένα e-mail στη διεύθυνση 
info@iwdl.de.
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Σνίτσελ και ντολμάδες – η ηλεκτρονική σα-
πουνόπερα της πύλης εκμάθησης

Ιστορίες από την καθημερινότητα της οικογένειας Τσαντίδη, 
του ιδιοκτήτη περιπτέρου Emre, της Δανής φοιτήτριας Inga 
και των φίλων και γειτόνων τους προσφέρουν το βασικό υλικό 
εργασίας μέσα από διαφορετικές σκηνές της καθημερινότητας 
για το »Ich will Deutsch lernen«.

Σε 45 επεισόδια η ηλεκτρονική σαπουνόπερα εισάγεται σιγά 
σιγά στις ενότητες και ξετυλίγεται μέσα από την πύλη.

Διαδικασία

Εγγραφείτε στην ιστοσελίδα www.iwdl.de . Γι’ αυτό χρειάζε-
ται να έχετε μια διεύθυνση e-mail. Θα λάβετε έναν κωδικό 
πρόσβασης μέσω e-mail και έπειτα θα μπορείτε αμέσως και 
οποιαδήποτε στιγμή από οπουδήποτε να χρησιμοποιείτε 
την πύλη.

Στην αρχική σελίδα μπορείτε να επιλέξετε από 16 γλώσσες, 
ώστε να εμφανίζεται αυτή που θέλετε κατά την εγγραφή. 
Έπειτα, υπάρχουν βοηθητικές ταινίες σε κάθε περιοχή της 
πύλης σε αυτή τη γλώσσα.

Παιχνίδια και τρόποι εκμάθησης

Η πύλη περιλαμβάνει ασκήσεις για τα αρχικά επίπεδα μεταξύ 
A1 και B1, και συμπληρώνεται μεταξύ άλλων με πολλές ασκή-
σεις για τον αλφαβητισμό. Στον τομέα Γλώσσα και Επάγγελμα 
30 σενάρια προσφέρουν πλούσιο υλικό ασκήσεων για την 
επικοινωνία στο χώρο της εργασίας έως και για το επίπεδο  B2.

Η καρτέλα εκμάθησης και μια προσωπική καρτέλα 
λεξιλογίου δείχνουν πάντα στο μαθητή τι έχει ήδη 
προετοιμάσει.

Τυχόν πρόσθετα στοιχεία ή επιπλέον πληροφορίες μπορείτε 
ανά πάσα στιγμή να τα σημειώνετε στο εικονικό μπλοκ 
σημειώσεων.

Θέλετε να ρίξετε πρώτα 
μια ματιά πριν εγγραφείτε; 
Τότε δηλωθείτε απλώς ως 
«επισκέπτης» και δείτε τις 
δυνατότητες της πύλης 
από την οπτική γωνία του 
μαθητή.

Ως καθηγητής μπορείτε τώρα να δηλώσετε τη δική σας ομάδα 
εκμάθησης και να ξεκινήσετε αμέσως.

Αποφασίζετε οι ίδιοι, αν
• θα ακολουθήσετε την προτεινόμενη «ιδανική» μέθοδο 

εκμάθησης ή αν θα αναζητήσετε ελεύθερες ενότητες 
εκμάθησης, που ταιριάζουν στο μάθημά σας

• θα αναθέσετε ατομικές ασκήσεις

Η πύλη μπορεί να χρησιμοποιηθεί με πλήρη ανεξαρτησία 
από το μαθητή. Ένας online καθηγητής του DVV θα πα-
ρακολουθεί την πορεία σας και θα μπορείτε να του ζητάτε 
βοήθεια όποτε εσείς θέλετε. Το γεγονός ότι ο καθηγητής σάς 
παρακολουθεί ατομικά, καθιστά δυνατή τη χρήση ακόμα και 
πολύ φιλόδοξων μορφών ασκήσεων με σκοπό την εκμάθηση..

Το »Ich will Deutsch lernen« παρέχει, επίσης, υλικό εκμάθησης 
για τμήματα ενσωμάτωσης.

Οι καθηγήτριες και οι καθηγητές, που εργάζονται στην 
πύλη, επιτρέπουν την εκάστοτε 
πρόσβαση στους μαθητές και 
παρακολουθούν οι ίδιοι τις 
ομάδες τους στην πλατφόρμα.

Η χρήση είναι δωρεάν.

Εκμάθηση online με ή χωρίς μαθήματα

Το »Ich will Deutsch lernen« (www.iwdl.de) υλοποιεί για πρώ-
τη φορά το Πλαίσιο προγράμματος σπουδών για τα τμήματα 
ενσωμάτωσης σε ένα ψηφιακό περιβάλλον εκμάθησης.

• θα φτιάξετε δικές σας ασκήσεις
• θα παρακολουθείτε online την πρόοδο στα 

μαθήματα των συμμετεχόντων και θα τους 
υποστηρίζετε και θα τους παρακινείτε με 
ατομικά σχόλια ή

• θα αναθέσετε σε ολόκληρο το τμήμα ή σε 
μεμονωμένους συμμετέχοντες ασκήσεις 
επανάληψης εκτός των ωρών μαθήματος.


