
Magister Zoe Charokopou 

  
  

 

 

www.en2gr2de.com 
Ιθάκης 7, 19013 Σαρωνίδα                       +30 22910 53229  +30 69 48749482     zchar@otenet.gr 
 

1 

Επειδή γνώση είναι δύναμη και η επιτυχία δεν είναι τυχαία!!! 

Καλωσόρισες 

Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σου,  

 θα χρειαστώ κάποιες πληροφορίες ώστε να δημιουργήσω το προφίλ σου. 

 

 καλώς ήρθες 

 πληροφορίες για εμένα 

 απόψεις μαθητών 

 Μαθαίνω Γερμανικά με την Μέθοδο TOMATIS 

Ονοματεπώνυμο  

Διεύθυνση  

  

Στοιχεία Υπόχρεου για καταβολή διδάκτρων  

Σπουδές 

 Προπτυχιακό 

 Μεταπτυχιακό 

 Διδακτορικό 

 
 
 

Είμαι φοιτητής/φοιτήτρια στο  

Επάγγελμα 
 

 

Εργάζομαι ως                   
στην εταιρεία  από     ..  -  ..-  20.. 

 

Επικοινωνία 

 σταθερό 

 κινητό 

 e-mail 

 Skype  

 FB 

 

 

Dein Bild 
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Ημερομηνία Γέννησης  

Ημερομηνία Γιορτής  

Αρ. Ταυτότητας ή Διαβατηρίου  

Ξένες Γλώσσες 
 
Έχεις ήδη πιστοποίηση, από ποιόν φορέα και 
ημερομηνία απόκτησης? 
 
 

 

Ποιός είναι ο στόχος σου στα γερμανικά  
 
(εξετάσεις πιστοποίησης ελληνομάθειας, 

 

εξετάσεις Goethe, ÖSD, Telc, TestDaF, DSA, ΚΠΓ, 
εισαγωγικές Πανεπιστημίου, Vorstellungsgespräch, 
Erfrischung) 

 

Ποιός είναι ο χρονικός ορίζοντας  

Από πότε ξεκίνησες Γερμανικά  

Πώς έχεις μελετήσει τα τελευταία δύο χρόνια  

Ποιά βιβλία έχεις δουλέψει και ποιά έχεις 
ολοκληρώσει 
 
 
 

 

Έχεις ήδη πιστοποίηση, από ποιόν φορέα και 
ημερομηνία απόκτησης? 

 

Εάν ναι, τί βαθμολογία είχες LV, SA,HV,MA 
Παρακαλώ επισύναψε το αποδεικτικό! 
 

 

Τι σε δυσαρέστησε στον προηγούμενο καθηγητή/ 
καθηγήτριά σου? 

 

Πόσο χρόνο διαθέτεις για μελέτη καθημερινά/την 
εβδομάδα 

 

Πόσες ώρες εβδομαδιαίως επιθυμείς να κάνεις 
μάθημα; 

 

Ποιές  ώρες  και ημέρες σε εξυπηρετούν για μάθημα 
Πόσο άμεσα  θέλεις/χρειάζεται,  να ξεκινήσεις 
 

 

Γνωρίζεις τι είδους μαθησιακός τύπος είσαι? 
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Υπάρχουν ιδιαίτερες μαθησιακές ικανότητες / 
ιδιαιτερότητες? 

 

Εάν ναι, προσδιόρισε  παρακαλώ!  

Υπάρχει γνωμάτευση?  
Παρακαλώ επισύναψε ότι σχετικό! 

 

  
 

Με ποιόν τρόπο, θεωρείς οτι μαθαίνεις 
αποτελεσματικότερα? 
 

 

Έχεις παρακολουθήσει ήδη εκπαίδευση μέσω             
e learning? 

 

Με ποιό τρόπο ενημερώθηκες για τα μαθήματά μου;  

Τι άλλο θα ήθελες να συμπληρώσεις; 
 
 
 

 

Όροι Συμμετοχής και Διεξαγωγής Μαθημάτων 
 

 Η διδακτική ώρα διαρκεί 50 λεπτά.                
Η διπλή διδακτική ώρα διαρκεί 100 λεπτά. 
 

 Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθούν τα 
προγραμματισμένα μαθήματα  του εκάστοτε 
πακέτου εντός 30 ημερών,  τότε 
αναπροσαρμόζονται  αυτομάτως τα 
δίδακτρα,  στις τιμές του ανάλογου πακέτου. 
 

 Εάν θέλεις  να ακυρώσεις ή να μεταθέσεις 
προγραμματισμένο μάθημα  χωρίς χρέωση, 
ενημέρωσέ με παρακαλώ τουλάχιστον 24 
ώρες  πριν. 

 

 
 
 
 

 Για την ομαλή διεξαγωγή των μαθημάτων και 
την επίτευξη του εκάστοτε στόχου, 
προϋποτίθεται  απαραιτήτως  η μελέτη και η 
διεκπεραίωση των ασκήσεων για το σπίτι 
(Hausaufgaben). 

 

Κόστος Μαθημάτων 
Κόστος  ώρας  από 25 έως 30€, αναλόγως του 
πακέτου ωρών εβδομαδιαίως,  που θα επιλέξεις. 
 

 έως  3 ώρες εβδομαδιαίως 30Ε 

 από  4 ώρες εβδομαδιαίως 25Ε 
 

προκαταβαλλόμενα  ανά 10 μαθήματα , 

κατά την δήλωση των μαθημάτων 
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Δηλώνω υπεύθυνα,  πως έλαβα γνώση,  όσον αφορά στους όρους εγγραφής και συμμετοχής μου στα 
μαθήματα και συμφωνώ. 
 
Ημερομηνία                                                                                                                                        Υπογραφή 
 
 
 
 

 

απόψεις μαθητών 

 

 

 

 

Ευχαριστώ για τον χρόνο σου 

 

Magister Ζωή Χαροκόπου 
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