
ψάξε, σύγκρινε, επίλεξε

Να πιάσουν τόποτα χρήματα μου!

Να είναι αποδοτική κάθε ώρα!

Να μην είναι 

βαρετό το 

μάθημα!

Έχει μόνο 

γερμανικά

ή 15 γλώσσες;

Να περάσω στις

εξετάσειςΕκδρομή στη 

Γερμανία;

μμμ, ενδιαφέρον!

Κι αν κοπώ

ξαναπληρώνω

εξέταστρα;

Προσφέρει έξτρα

υποστήριξη;



μας αρέσει η 
σύγκριση

γιατί
είμαστε στην 

κορυφή

άλλα κέντρα
ξένων γλωσσών

Workshops

προσομοιώσεις
προφορικών εξετ.

προσομοιώσεις
γραπτών εξετ. 

εξειδίκευση
στα γερμανικά

Crashkurs
γραμματικής 

Τεστ εξετάσεων
εκτός μαθήματος 

Αντικείμενo στο Logos είναι από το 
1978 μόνο τα γερμανικά

Μπορώ να παρακολουθώ έξτρα 
μαθήματα όλο το χρόνο

Μπορώ να κάνω τεστ εξετάσεων 
και εκτός μαθήματος

Μπορώ να συμμετέχω σε δυο 
προσομοιώσεις προφορικών εξετάσεων

Μπορώ να συμμετέχω σε δυο 
προσομοιώσεις γραπτών εξετάσεων

Μπορώ να συμμετέχω στο 
Crashkurs γραμματικής

δωρεάν 
εξέταστρα 

Αν χρειαστεί να ξαναδώσω
το Logos πληρώνει τα εξέταστρα

ανταγωνιστικά
δίδακτρα

Διαπιστωμένα το καλύτερο
value fοr money της αγοράς



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

Η καταβολή των εξέταστρων επανεξέτασης από το Logos 
αφορά στα επίπεδα Α1, Α2, Β1, Β2, C1 και προσφέρεται σε 
κάθε σπουδαστή μας που είναι εγγεγραμμένος σε τμήμα. 
Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

δωρεάν
εξέταστρα στη 2η 

προσπάθεια

άγχος για τις εξετάσεις 
τέλος



A

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΜΕ ΑΛΛΑ ΣΤΑΝΤΑΡ

B FC GD E
Crushkurs

γραμματικής
Προσομοιώσεις

εξετάσεων
Ηλεκτρονικές

υπηρεσίες
Δωρεάν 

εξέταστρα

Καταρτισμένοι, 
επικοινωνιακοί 

καθηγητές

Έξτρα τεστ
εξετάσεων &

συζήτηση λαθών
Workshops

μια εβδομάδα καθημε- 
ρινά επαναληπτικά 
μαθήματα γραμματικής 
πριν ξεκινήσει η χρονιά

δύο γραπτές και 
δύο προφορικές 
προσομοιώσεις

4 έξτρα τεστ 
Lesen & Hören 
και συζήτηση 
λαθών στα 
πλαίσια των 
Workshops

καταρτισμένοι, 
επικοινωνιακοί 
καθηγητές και 
καθηγήτριες που 
ακολουθούν ένα 
συγκεκριμένο 
διδακτικό 
πρόγραμμα

πρόσβαση σε 
εκπαιδευτικό 
περιεχόμενο και 
αξιοποίηση των 
υπηρεσιών μας μέσω 
της διαδικτυακής μας 
πλατφόρμας

καταβολή των 
εξετάστρων από το 
Logos σε περίπτωση 
αποτυχίας

κάθε μέρα έξτρα
μονόωρα μαθήματα
γραμματικής, 
έκφρασης, γραπτού και 
προφορικού λόγουευκαιρία για ένα καλό φρεσκάρισμα
έξτρα υποστήριξη 

όλο τον
 χρόνο και να λείψω μια 

φορά έχω πρόσβαση 

στο βιβλ
ίο ύλης

δεν
παίζεται



Τα Workshops λειτουργούν κάθε μέρα πριν ή μετά τα κανονικά μαθήματα 
από τις 15 Νοεμβρίου έως 31 Μαΐου και το συνολικό κόστος συμμετοχής 
ανέρχεται σε 40 €.

Workshops

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ IGL - ΤΕΣΤ

ΕΚΦΡΑΣΗ ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΜΑΤΑ 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

συζήτηση για τα 
συχνότερα

λάθη

συζήτηση πάνω 
στα λάθη των 

έξτρα τεστ
Lesen & Hören

συζήτηση για τα 
συχνότερα

λάθη

συζήτηση πάνω 
στις εκθέσεις των 

μαθητών

της ύλης της 
γραμματικής 

μετά την εξεταστική
του Ιανουαρίου

συζήτηση για 
πρόσφατα θέματα 

εξετάσεων

συνολικά 115 

μαθήματα

για Β1, Β2, C1

• καλύπτεις κενά
• επαναλαμβάνεις γραμματικά φαινόμενα
• πραγματεύεσαι συχνά εκφραστικά λάθη
• συζητάς τυχόν δυσκολίες στο γραπτό λόγο
• συζητάς τα έξτρα τεστ που έγραψες
• πραγματεύεσαι πρόσφατα τεστ που έπεσαν στις εξετάσεις

Με τα Workshops



ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

απλά, οργανωμένα, σύγχρονα

Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Logos
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



Ιδιαίτερα η προφορική εξέταση απαιτεί εξοικείωση με τη διαδικασία 
για να αποδομηθεί το άγχος  που συχνά „μπλοκάρει“ και τους πιο 
καλά προετοιμασμένους σπουδαστές.

Στο Logos προσφέρουμε στους μαθητές μας δύο προφορικές 
προσομοιώσεις εξετάσεων
α) με όρους της πραγματικής εξέτασης
β) με ηχογράφηση της προσομοίωσης και διάθεση του αρχείου στο  
σπουδαστή
γ) με αναλυτικό σχολιασμό και συμβουλές βελτίωσης

Προφορικές
προσομοιώσειςθα πάω στα

προφορικά

με αέρα

εξοικείωσης



Ξένες γλώσσες 
μαθαίνεις παντού,
γερμανικά στο Logos



Δε + Τε Δε + Τε + Πα

Δε + Τε + Πα

Τρ + Πε + Πα (1) (2)Τρ + Πε

A1A2 A1A2B1 B1B2 B2C1B1 B2 C1 C2

790 1 290 1 390 1 390

750 1 225

860

815 1 320 1 320

920

875

920

875

1 290

1 225 τιμή με έκπτωση τιμή με έκπτωση

10.00 - 12.00 10.00 - 12.15

 - -

20.00 - 22.00 19.45 - 22.00

20.00 - 22.00 20.00 - 22.00 (1)

17.00 - 19.00 17.00 - 19.15

- 17.00 - 19.00 (2)

Workshop Workshop

Workshop Workshop

τμήματα εντατικού ρυθμού

από 11/10 
έως 31/5 

ή τις εξετάσεις 
Β1, Β2, C1

από 11/10 
έως 31/5 

ή τις εξετάσεις 
Β1, Β2, C1

από 
11/10 έως τις 

εξετάσεις 
Β1

από 
11/10 έως τις 

εξετάσεις 
Β2, C1, C2

5 1/3

διδ. ώρες
 / εβδ.

9
διδ. ώρες

 / εβδ.

5 1/3

διδ. ώρες
 / εβδ.

8
διδ. ώρες

 / εβδ.

Zertifikat B1
Zertifikat B2
Zertifikat C1

Zertifikat B1
Zertifikat B2
Zertifikat C1

Zertifikat B1

Zertifikat C2

Zertifikat B2
Zertifikat C1

A1A2B1

C2

B2C1 (2)
B1B2 (1)

A1A2, B1, B2, C1

A1A2, B1, B2, C1

τμήματα κανονικού ρυθμού πρόγραμμα* 2017/18

*προσφέρονται και
περαιτέρω συνδυασμοί
ωρών και ημερών

8 δόσεις 
μετρητοίς  ή
12 δόσεις
με πιστωτική

8 δόσεις 
μετρητοίς  ή
12 δόσεις
με πιστωτική



Στιγμιότυπα 
από τη
ζωή
στο Logos



Εκδρομή στο Βερολίνο

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

κι εγώ θέλω



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

Σύγκρινε πριν αποφασίσεις.
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Το καλύτερο value for money

της αγοράς



στο κέντρο της πόλης
από το 1978

2310 253000
www.logos.com.gr

Αγίας Θεοδώρας 6

(Πλατεία Αγίας Σοφίας)

Κέντρο
Γερμανικής
Γλώσσας


