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

Καλωσόρισες 

 

 

πληροφορίες για εμένα 

απόψεις μαθητών 

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

Welcome 

Thanks for your interest! I would like to ask you, to fill in the following information, so as to create your profile. 

Ονοματεπώνυμο 
Full name 
 

 

Διεύθυνση 
Address 
 

 

  

Σπουδές 
Studies 
 
 

 

Επάγγελμα 
Profession 
 

 

Τηλέφωνο 
Phone 
 

 

e-mail 
skype 
messenger 

 

Ημερομηνία Γέννησης 
Date of Birth 
 

 

https://www.en2gr2de.com/zoecharokopou/
https://www.en2gr2de.com/studentscomments/
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Ημερομηνία Γιορτής  

Αρ. Ταυτότητας ή Διαβατηρίου 
ID or Passport 
 

 

Ποιός είναι ο στόχος σου στα Ελληνικά?   

What is your goal in learning Greek? 
 

 

Ποιός είναι ο χρονικός ορίζοντας 
When do you wish to achieve your goal? 
 

 

Από πότε ξεκίνησες Γερμανικά  
How long have you been studying Greek? 
 

 

Πώς έχεις μελετήσει τα τελευταία δύο χρόνια 
How form of tuition have you had the last two 
years? 
 

 

Ποιά βιβλία έχεις δουλέψει και ποιά έχεις  
ολοκληρώσει? 
Which books have you used and which have you 
completed? 

 

Έχεις ήδη πιστοποίηση και από πού? 
Do you already have a certification for the Greek 
Language? 
 

 

Αν ναι, τί βαθμολογία είχες ? 
If so, which one and what was your score? 
 

 

Τι σε δυσαρέστησε στον προηγούμενο καθηγητή/ 
καθηγήτριά σου? 
 
What made you decide to change your former 
teacher? 
 

 

Πόσες ώρες εβδομαδιαίως επιθυμείς να κάνεις 
μάθημα; 
How many hours a week would you like to have 
lessons? 
 

 

Ποιές ώρες  και ημέρες σε εξυπηρετούν για μάθημα? 
Which hours and days suit you best for the lesson? 
 

 

Πόσο άμεσα θέλεις/χρειάζεται  να ξεκινήσεις? 
How fast do you need to start? 
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Γνωρίζεις τι είδους μαθησιακός τύπος είσαι? 
Do you know what your learning style is? 
 

 

Υπάρχουν ιδιαίτερες μαθησιακές ικανότητες / 
ιδιαιτερότητες? 
Do you have any learning abilities/ difficulties? 
 

 
 
 
 

Εάν ναι, προσδιόρισε  παρακαλώ! 
If yes, please specify! 
 

 

Υπάρχει γνωμάτευση?  
Παρακαλώ επισύναψε ότι σχετικό! 

 

Is there a medical report? 
Please attach that relative! 
 

 

Με ποιον τρόπο, θεωρείς οτι μαθαίνεις 
αποτελεσματικότερα?  
How, do you think you learn more effectively? 
 

 

Έχεις παρακολουθήσει ήδη εκπαίδευση μέσω             
e learning? 
Have you ever attended training through e learning? 
 

 

Με ποιό τρόπο ενημερώθηκες για τα μαθήματά μου; 
How you did you learn about my classes? 
 

 

Τί άλλο θα ήθελες να συμπληρώσεις; 
Would you like to add anything else? 
 

 

Κόστος Μαθημάτων 

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

 έως  3 ώρες εβδομαδιαίως  30Ε 

 από  4 ώρες εβδομαδιαίως  25Ε 

προκαταβαλλόμενα ανά 10 μαθήματα,  κατά την 
δήλωση των 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 θέλετε να ακυρώσετε ή μεταθέσετε 

Tuition fees 

  from 25€ to 30 €, depending on the package 
you choose. 

 up to 3 hours a week 30E 

 4 and more hours a week 25E 
 
pre-paid per 10 lessons, when the lessons are 
declared. 
 

 The teaching time is 50 minutes. The double 
teaching time is 100 minutes. 

 

 If the scheduled lessons of each package are 
not made within 30 days, then the tuition 
fees are automatically adjusted to the prices 
of the relevant Package. 
 
 

 If you want to cancel or post a scheduled 
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προγραμματισμένο μάθημα  χωρίς χρέωση, 
ενημερώστε με παρακαλώ τουλάχιστον 24 
ώρες  πριν 
 

course free of charge, please let me know at 
least 24 hours in advance. 

 
 
 
 

 
. 

 

Ευχαριστώ για τον χρόνο σου 

Thank you for your time 

Magister Ζωή Χαροκόπου 

πληροφορίες για εμένα 

απόψεις μαθητών 
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