
Η Τούλα Σαρρή, ιδιοκτήτρια και διευθύντρια
του ομώνυμου φροντιστηρίου, από το 1986
προετοιμάζει μαθητές Λυκείου στα
αγαπημένα της αντικείμενα: Αρχαία και
Έκθεση Α΄, Β΄ και Γ΄ Λυκείου και Λατινικά
Β΄ και Γ΄ Λυκείου.

Τον Ιούλιο του 1995 ίδρυσε το «Φιλολογικό Διδασκαλείο»,
φροντιστήριο φιλολογικών μαθημάτων. Το 1999 λόγω των
εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων και των απαιτήσεων των
μαθητών της και των γονέων τους, μετέτρεψε το «Φιλολογικό
Διδασκαλείο» σε «Γενικό Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης
Τούλα Σαρρή», εμπλουτίζοντας το πρόγραμμα σπουδών με
όλα τα θετικά και θεωρητικά μαθήματα βαρύτητας και
διευρύνοντας την ομάδα φιλολόγων καθηγητών του
φροντιστηρίου με μαθηματικούς, φυσικούς, χημικούς,
βιολόγους, οικονομολόγους και καθηγητές πληροφορικής.

Η πολύχρονη εμπειρία, το πλούσιο διδακτικό υλικό της, η
συνέπεια, οι μέθοδοι και το σύστημα διδασκαλίας της,
συνέβαλαν στις πρωτιές και την επιτυχία πολλών μαθητών
εμπνέοντάς τους και συντελώντας στην επίτευξη των στόχων
τους. Η τριαντάχρονη αφοσίωσή της στο φροντιστηριακό
έργο αποδεικνύει την πίστη της στην αξία και την
αναγκαιότητα του θεσμού του φροντιστηρίου.
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