Διδακτικό Προσωπικό

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΤΙΠΗΣ – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ

Γεννήθηκε στο Δαφνούδι Σερρών το 1958 και μεγάλωσε στη Μαυροθάλασσα Σερρών όπου
και τελείωσε το Εξατάξιο Γυμνάσιο. Σπούδασε και αποφοίτησε από το Μαθηματικό τμήμα
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων το 1982. Είναι ιδρυτής και ιδιοκτήτης του Φροντιστηρίου
«Ευκλείδης» απο το 1987. Είναι έγγαμος με την Ελλισάβετ Πουλιανίτου και έχει δύο παιδιά,
τον Θωμά και την Κατερίνα. Έχει συγγράψει πλήθος σημειώσεων και ασκήσεων και
φιλοδοξεί να τις εκδόσει και σε βιβλία Διδάσκει κυρίως Ανάλυση. Του λείπει όμως και η
Γεωμετρία. Θεωρεί τυχερό τον εαυτό του που είναι εκπαιδευτικός. Χόμπι του είναι το
ψάρεμα (ιδίως το υποβρύχιο) και ό,τι αφορά στη θάλασσα.
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ΜΠΑΚΟΥΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ - ΦΥΣΙΚΟΣ

Â

ΣΔΡΕΝΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ – ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

Γεννήθηκε το 1992 στα Τρίκαλα όπου και μεγάλωσε. Αποφοίτησε από το 8 Λύκειο
Τρικάλων. Εισήχθη το 2010 στη Φιλοσοφική σχολή Θεσσαλονίκης. Ειδικεύτηκε στην
παιδαγωγική. Επέστρεψε στα Τρίκαλα το 2015 όπου και διδάσκει. Είναι οπαδός της άποψης
" Αν το παιδί δεν μπορεί να μέθει με τον τρόπο που το διδάσκουμε,

τότε πρέπει να το διδάξουμε με τον τρόπο που μπορεί να μάθει." Της αρέσει το τέννις, το
περπάτημα και ο κινηματογράφος.
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ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ - ΧΗΜΙΚΟΣ

Γεννήθηκε το 1986 στο Περτούλι Τρικάλων, όπου και μεγάλωσε. Υπήρξε μαθήτρια του
φροντιστηρίου "Ευκλείδης". Αποφοίτησε το 2003 από το Γενικό Λύκειο Πύλης. Εισήχθη στη
Σχολή Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ., στο Τμήμα Χημείας και αποφοίτησε έχοντας
κατεύθυνση Χημεία Περιβάλλοντος. Διδάσκει από το 2009 σε μαθητές Γυμνασίου και
Λυκείου καθώς και σε σπουδαστές ΙΕΚ. Πιστεύει πως: " Όπως η γη, όσο γόνιμη και αν είναι
δεν μπορεί να κάνει τίποτα χωρίς καλλιέργεια, έτσι και ο νους, χωρίς εκπαίδευση δεν
μπορεί να δώσει καλό καρπό."
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ΓΙΑΓΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΒΙΟΛΟΓΟΣ
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ΚΥΤΙΠΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ- ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ

Γεννήθηκε το 1988 στα Τρίκαλα όπου και μεγάλωσε. Υπήρξε μαθήτρια του φροντιστηρίου
"Ευκλείδης" και το 2006 αποφοίτησε από το 3 ο Λύκειο Τρικάλων. Εισήχθη στο τμήμα
Μαθηματικών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών απ' όπου και αποφοίτησε
το 2010. Επέστρεψε στα Τρίκαλα και εργάζεται στο φροντιστήριο από το 2011. Πιστεύει
πως μία ώρα μαθήματος με ΠΑΙΔΙΑ σε κάνει να ξεχνάς τα πάντα και θέλει να προσπαθεί να
τους "δίνει" περισσότερα απ' οσα της δίνουνε...Της αρέσει ο χορός, η μουσική, η
ιστιοπλοϊα,το σκί και τα ταξίδια...
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