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Πετρούπολη, Περιστέρι, Ίλιον, Νέα Φιλαδέλφεια, Καματερό, Χαϊδάρι

Απόφοιτος του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με επιστημονική εξειδίκευση στην κλασική φιλολογία
(αρχαία ελληνικά και λατινικά) και πολυετή εμπειρία σε ιδιωτικά σχολεία και
φροντιστήρια παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα κατ’ οίκον σε παιδιά Δημοτικού,
Γυμνασίου, Λυκείου και ΕΠΑΛ. Με σοβαρότητα, υπευθυνότητα και μεταδοτικότητα
αναλαμβάνει να φέρει εις πέρας πάντα με επιτυχία την άρτια προετοιμασία μαθητών
για τις πανελλήνιες εξετάσεις. Παρέχονται δωρεάν όλα τα σχολικά βιβλία, τα
βοηθήματά τους και αναλυτική θεωρία, σημειώσεις και ασκήσεις για κάθε τάξη και
επίπεδο. Πολύ χαμηλή τιμή λόγω της οικονομικής κρίσης. Προσφέρεται ειδική
έκπτωση σε συναδέλφους, άνεργους και αδελφάκια.

Εκπαίδευση
1996-1999 Φιλίππειο Γυμνάσιο Βέροιας.

1999-2002 1o Ενιαίο Λύκειο Πανοράματος Βέροιας.

2002-2008 Τμήμα Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Επαγγελματική Εμπειρία
- Έχω εργαστεί επί δέκα χρόνια σε αρκετά ιδιωτικά φροντιστήρια μέσης
εκπαίδευσης, όπως “Δημόκριτος Group“ (Πετρούπολη), “Ορόσημο“ (Νέα
Φιλαδέλφεια και Άνω Πατήσια), “Διακρότημα“ (Μενίδι), “Έργο Γνώσης“ (Ίλιον)
και “Βέρα-Μαργαρίτα Νομικού“ (Μαρούσι).
- Επίσης έχω συνεργαστεί άψογα με ιδιωτικά σχολεία, όπως “Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια
Αυγουλέα-Λιναρδάτου“ (Περιστέρι).
- Τέλος, έχω προσφέρει αφιλοκερδώς τις εκπαιδευτικές μου υπηρεσίες στο
“Κοινωνικό Φροντιστήριο“ του Δήμου Βέροιας, στο “Κοινωνικό Φροντιστήριο“
που συστάθηκε με πρωτοβουλία της Ιεράς Μητροπόλεως Βέροιας, Ναούσης και
Καμπανίας και στο “Κοινωνικό Φροντιστήριο“ της Ιεράς Μητροπόλεως Περιστερίου.

Μια σύντομη επίσκεψη στο προφίλ μου στο LinkedIn θα σας βοηθήσει να με γνωρίσετε
και να δείτε δείγματα της δουλειάς μου:

- https://www.linkedin.com/in/marios-spyropoulos-679aa1b7
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34 Ετών
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Θεσσαλονίκης

ΠΟΛΗ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

 Πετρούπολη

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 6973063504

 Δείτε το Email

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 Εκπόνηση Εργασιών

 Προσωπικές Σημειώσεις

 Φροντιστηριακές Σημειώσεις

 Χρήση Εξωσχολικών Βιβλίων

 Συχνά Διαγωνίσματα

 Διδασκαλία σε Γκρουπ

 Δωρεάν το 1ο Μάθημα

 Μαθητές Δημοτικού

 Μαθητές Γυμνασίου / Λυκείου

 Μαθησιακές Δυσκολίες

 Υποστήριξη Φοιτητών

 Προετοιμασία Πανελλαδικών

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

 Προσωπική Σελίδα

Φιλολογικά  Έως 10 ευρώ
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