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

 

πληροφορίες για εμένα 

απόψεις μαθητών 

Καλωσόρισες 

Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σου,  θα χρειαστώ κάποιες πληροφορίες ώστε να δημιουργήσω το προφίλ σου. 

Ονοματεπώνυμο  

Διεύθυνση  

  

  

Τηλέφωνο  

e-mail  

Ημερομηνία Γέννησης  

Ημερομηνία Γιορτής  

Σχολείο  και  
Τάξη στο Ελληνικό Σχολείο 

 
 
 
 

Ονοματεπώνυμο Δασκάλου ή Υπεύθυνου Τάξης  

Αρ. Ταυτότητας ή Διαβατηρίου  

Όνομα Πατέρα ή Κηδεμόνα  

Επάγγελμα  

Γενέθλια και Ονομαστική Γιορτή  

Dein Bild 

https://www.en2gr2de.com/zoecharokopou/
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Όνομα Μητέρας  

Επάγγελμα  

Γενέθλια και Ονομαστική Γιορτή  

 
 
 
 

 

  

 
Ποιός είναι ο στόχος σου στα γερμανικά ? 
 

 

(εξετάσεις Goethe, ÖSD , DSA, ΚΠΓ )  

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 και από πού?  

Αν ναι, τί βαθμολογία είχες LV, SA,HV,MA?  

Πόσες ώρες εβδομαδιαίως επιθυμείς να κάνεις 
μάθημα; 

 

Ποιές ώρες σε εξυπηρετούν για μάθημα? 
 
 

 

Τι σε δυσαρέστησε στην συνεργασία σου με τον έως 
τώρα καθηγητή/τρια σου? 

 

Γνωρίζεις τι είδους μαθησιακός τύπος είσαι?  

Υπάρχουν ιδιαίτερες μαθησιακές ικανότητες 
/ιδιαιτερότητες? 

 

Εάν ναι, προσδιόρισε  παρακαλώ!  
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Υπάρχει γνωμάτευση?  
Παρακαλώ επισύναψε ότι σχετικό! 

 

  

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. 

 

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

 έως  3 ώρες εβδομαδιαίως  30Ε 

 από  4 ώρες εβδομαδιαίως  25Ε 

προκαταβαλλόμενα  κατά την δήλωση των 
μαθημάτων 

 

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). 

Ευχαριστώ για τον χρόνο σου 

 

Magister Ζωή Χαροκόπου 

 

 

πληροφορίες για εμένα 

απόψεις μαθητών 
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