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άλλα κέντρα
ξένων γλωσσών

δωρεάν 
εξέταστρα 

συζήτηση 
γραπτού λόγου 

Workshops

προσομοιώσεις
εξετάσεων 

ηλεκτρονικές
υπηρεσίες 

εξειδίκευση
στα γερμανικά

Crashkurs
γραμματικής 

Τεστ εξετάσεων
εκτός μαθήματος 

αίθουσες
εξοπλισμός

εκδρομή στο 
Βερολίνο

Αντικείμενo στο Logos είναι από το 
1978 μόνο τα γερμανικά

Αν χρειαστεί να ξαναδώσω
το Logos πληρώνει τα εξέταστρα

Μπορώ να παρακολουθώ έξτρα 
μαθήματα όλο το χρόνο

Μπορώ να κάνω τεστ εξετάσεων 
εκτός μαθήματος

Μπορώ να συμμετέχω σε πέντε 
προσομοιώσεις εξετάσεων

Θα κάνω μαθήματα σε ευχάριστες και 
κατάλληλα εξοπλισμένες αίθουσες

Μπορώ να συμμετέχω στο 
Crashkurs γραμματικής

Μπορώ να συζητώ με τον καθηγητή μου σε 
προσωπική συνάντηση τις εκθέσεις μου

Μπορώ να συμμετέχω στην εκδρομή 
που διοργανώνεται κάθε χρόνο

Έχω πλήρη πρόσβαση στις 
ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Logos



δωρεάν
εξέταστρα στη 2η 
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Θα σε προετοιμάσουμε για τις εξετάσεις
με άψογο τρόπο.
Αν πάλι κάτι πάει στραβά, 
ξαναδίνεις χωρίς να πληρώσεις εξέταστρα.

Η καταβολή των εξέταστρων από το Logos αφορά τα επίπεδα 
Α1, Α2, Β1, Β2, C1 και προσφέρεται σε κάθε σπουδαστή μας 
που είναι εγγεγραμμένος σε τμήμα εφόσον:

• δεν κάνει απουσίες (ανώτερο όριο το 10% επί των 
συνολικών μαθημάτων)

• λάβει μέρος στην τελευταία γραπτή και προφορική 
προσομοίωση της εξέτασης και πετύχει βαθμό 
τουλάχιστον 60%.

• λάβει μέρος στο λεξιλογικό τεστ και πετύχει βαθμό 
τουλάχιστον 70%.



εξατομικευμένες
υπηρεσίες
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Είσαι σε τμήμα,

αλλά 
έχεις πρόσβαση
σε πολλά
περισσότερα

Θέλω να καλύπτω κενά στη γραμματική και στη 
σύνταξη στη διάρκεια όλης της χρονιάς

Θέλω να αποκτήσω την εμπειρία της προφορικής 
εξέτασης πριν πάω να δώσω  

Θέλω να αποκτήσω την εμπειρία της γραπτής 
εξέτασης πριν πάω να δώσω 

Θέλω να συζητώ τα τυχόν προβλήματα στο γραπτό 
λόγο με τον καθηγητή μου σε προσωπική συνάντηση

Θέλω να έχω πρόσβαση στις ηλεκτρονικές 
εκπαιδευτικές υπηρεσίες του Logos

Θέλω να φρεσκάρω τις γραμματικές μου γνώσεις λίγο 
πριν αρχίσει η χρονιά

Θέλω να  κάνω τεστ εξετάσεων εκτός μαθήματος για 
εξάσκηση

στο Logos
σου τα
προσφέρουμε
δωρεάν



Επικοινώνησε 
με τη γραμματεία μας.
θα σου ανοίξει
ένα δωρεάν
demo λογαριασμό.
Έτσι θα δεις 
στην πράξη
τι προσφέρουμε.
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ



Αποκτάς πρόσβαση σε εκπαιδευτικό 
περιεχόμενο και αξιοποιείς τις υπηρεσίες μας



ΝΕΟ

ΝΕΟ

ΝΕΟ

απλά, οργανωμένα, σύγχρονα

δηλώνομαι στις εκδηλώσεις IGL
επικοινωνώ με τη γραμματεία και τους καθηγητές μου
βλέπω το βιβλίο ύλης
βλέπω τα καθήκοντα για το επόμενο μάθημα
έχω πρόσβαση στην ηλεκτρονική γραμματική
έχω πρόσβαση στο λεξιλόγιο (γερμανικά-ελληνικά)
δανείζομαι γερμανικά DVD
βλέπω όλες τις οικονομικές μου συναλλαγές
βλέπω τους βαθμούς μου
βλέπω τις απουσίες μου
αξιολογώ οποιαδήποτε στιγμή τις υπηρεσίες που μου 
προσφέρονται





Πολλοί μαθητές διαπιστώνουν κατά τη διάρκεια 
παρακολούθησης ενός τμήματος ότι έχουν κενά - είτε λόγω 
μακροχρόνιας διακοπής, είτε για άλλους λόγους. Αυτά τα κενά 
δημιουργούν προβλήματα που δυσκολεύουν και τη δική τους 
προσπάθεια αλλά και το έργο των καθηγητών.
Τα Workshops δίνουν τη λύση σ΄ αυτό το πρόβλημα. 

Λειτουργούν παράλληλα με τα κανονικά μαθήματα σε όλη τη 
διάρκεια της χρονιάς από τις 15 Νοεμβρίου έως 30 Μαΐου. 

Workshops





Στιγμιότυπα 
από τη
δημιουργική
καθημερινότητα
στο Logos



Εκδρομή στο Βερολίνο



Κάθε χρόνο διοργανώνουμε
μια τετραήμερη εκδρομή στο 
Βερολίνο.
Θρυλική πόλη,
αξέχαστη εμπειρία.



Επειδή σήμερα δεν περισσεύουν
ούτε χρόνος, ούτε χρήματα,
η σωστή επιλογή 
γίνεται ακόμα πιο σημαντική.

Γι΄αυτό σύγκρινε πριν αποφασίσεις.

Ξένες γλώσσες μαθαίνεις παντού,
γερμανικά στο Logos
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2310 253000
www.logos.com.gr
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Κέντρο
Γερμανικής
Γλώσσας


