Εξειδικευμένο Φιλολογικό Φροντιστήριο

χολές
επιτυχίες σε σ
Με σπουδαίες
ης, όπως:
υψηλής ζήτησ
- Νομική
ολογία
- Αγγλική Φιλ
- Φιλολογία
ό Δημοτικής
- Παιδαγωγικ
Εκπαίδευσης
γής
ό Ειδικής Αγω
- Παιδαγωγικ
φίας
- Δημοσιογρα
υρωπαϊκών
- Διεθνών & Ε
.
Σπουδών, κ.ά

Έμπειροι καθηγητές για σίγουρη επιτυχία
στο Φροντιστήριο Δ.Ε. Βασίλειος Δικαιουλάκος
Το Φροντιστήριο Βασίλειος Δικαιουλάκος απαρτίζεται από 16 έμπειρους εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων και συνεχίζει την εξασφάλιση συνεργασιών με
καταξιωμένους καθηγητές. Συγκεκριμένα γνωστοποιεί στους μαθητές και γονείς
ότι έχει εξασφαλίσει συνεργασία με:
2000 μέχρι σήμερα. Έχει πολλές δημοσιεύσεις σε
επιστημονικά περιοδικά, σε τοπικές εφημερίδες και
συμμετοχές σε συνέδρια όπου παρουσίασε προτάσεις που αφορούν τη διδασκαλία των μαθημάτων
των Φυσικών επιστημών. Στο διαδικτυακό τόπο του
σχολείου όπου υπηρετούσε έχει αναρτήσει πλούσιο
υλικό που σχετίζεται με τη διδασκαλία της φυσικής,
την αξιολόγηση των μαθητών και τη χρήση των
νέων τεχνολογιών για τη διδασκαλία τη Φυσικής.

n Τον Χημικό κ. Αλέξανδρο Μπουφέα,
ο οποίος έχει διδακτική εμπειρία 35 χρόνων και
αναλαμβάνει:
• Επίλεκτα τμήματα Α΄Λυκείου, Β΄Λυκείου Θετικής
Κατεύθυνσης και Γενικής Παιδείας, καθώς και
Γ΄Λυκείου Θετικής Κατεύθυνσης.
• Την προετοιμασία των μαθητών Β΄και Γ΄Λυκείου
για τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Χημείας της
Ένωσης Ελλήνων Χημικών.

n Την Βιολόγο κ. Εύα Μαυρίδου, η οποία

Υπερ εκπαιδευτικός Οργανισμός
Τα πάντα γύρω από τα μαθηματικά
Το Φροντιστήριο Μ.Ε. Βασίλειος Δικαιουλάκος είναι
ιδρυτικό μέλος του Υπέρ εκπαιδευτικού Οργανισμού και ο κύριος εκπρόσωπος στο Νομό Μεσσηνίας.
Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός Υπέρ είναι ένα πανελλήνιο δίκτυο επιλεγμένων φροντιστηρίων, ο οποίος
εκδίδει και παρέχει πρωτότυπο εκπαιδευτικό υλικό στα
μαθηματικά για όλες τις τάξεις του Γυμνασίου και Λυκείου. Τα φυλλάδια παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ από το
Φροντιστήριό μας.
Η ιδέα του ΥΠΕΡ ξεκίνησε από την επιθυμία συνεργασίας πολλών φροντιστών μαθηματικών σε πανελλήνια κλίμακα, ώστε οι μαθητές ανά τακτά διαστήματα να

6

ελέγχουν τις γνώσεις τους, με ποικιλόμορφα θέματα σε
στυλ εξετάσεων.
Στόχος μας είναι κυρίως μια τράπεζα θεμάτων, με
ομαδοποιημένα θέματα σε κάθε τάξη. Επιδιώκουμε
τη γενικότερη επιστημονική συνεργασία πάνω σε
διάφορα θέματα που αφορούν τα μαθηματικά. Κάθε
έντυπο ΥΠΕΡ, θα ήταν χαρά μας να φτάνει σε κάθε
συνάδελφο και σε κάθε μαθητή, σε κάθε γωνιά της
Ελλάδας. Σε κάθε περιοχή και συγκεκριμένα στο
Νομό Μεσσηνίας ο τρόπος διακίνησης των εντύπων
υπόκεινται στην αρμοδιότητα του φροντιστηρίου
μας.

n Τον Φυσικό κ. Αντώνη Μαλαπάνη, ο

έχει διδακτική εμπειρία 35 χρόνων και αναλαμβάνει επίλεκτα τμήματα βιολογίας Α΄ Λυκείου, Β΄
Λυκείου καθώς και Γ΄ Λυκείου. Επίσης προετοιμάζει τους μαθητές μας της Β΄ Λυκείου και Γ΄ Λυκείου
για τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Βιολογίας της Πανελλήνιας Ένωσης Βιοεπιστημόνων. Η καταξιωμένη Βιολόγος κυρία Μαυρίδου Εύα συμμετείχε επί
μία 5ετία στην Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων. Επίσης ήταν βαθμολογητής καθώς και συντονιστής στο
βαθμολογικό κέντρο Τρίπολης και Καλαμάτας.

οποίος δίδαξε επί 35 χρόνια στη Δευτεροβάθμια
εκπαίδευση από τα οποία τα 30 στη Γ΄Λυκείου.
Για είκοσι χρόνια ήταν βαθμολογητής, αναβαθμολογητής, συντονιστής στο βαθμολογικό Κέντρο Τρίπολης και Καλαμάτας. Ίδρυσε το 1984 το πρώτο
Κέντρο Φυσικών επιστημών στην Ελλάδα (ΕΚΦΕ)
πολύ νωρίτερα από την επίσημη ίδρυση τους τη δεκαετία του 90. Διατέλεσε επιστημονικός συνεργάτης
του ΕΚΦΕ Μεσσηνίας από την ίδρυσή του μέχρι το
2008. Οργάνωσε από το μηδέν το εργαστήριο Φυσικής του ΕΠΛ όταν ιδρύθηκε. Συμμετείχε σε ομάδα
με συναδέλφους του, η οποία απέσπασε σημαντικά
Πανευρωπαϊκά βραβεία και διακρίσεις στη διδακτική των Φυσικών επιστημών από τη συμμετοχή
στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Physics on stage από το
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