
«Προπονεί» μαθητές από το
1995. Με αργά, σταδιακά αλλά
καίρια και στιβαρά βήματα η
φιλόλογος Ζωή Παππά
καταξιώθηκε στο
φροντιστηριακό χώρο, ιδιαίτερα
στα μαθήματα της Έκθεσης και
της Ιστορίας. Η πολυετής της
πείρα, η συνέπεια και η
αποτελεσματική μεθοδολογία

της συνέβαλαν στις πρωτιές μαθητών και στην κατάκτηση των
στόχων τους. Με γνήσιο ενδιαφέρον, ουσιαστική επαφή και
ψυχολογική υποστήριξη μαθητών αλλά και γονέων συνεχίζει
το εκπαιδευτικό της έργο, συνεργαζόμενη επί 20 συναπτά έτη
με το φροντιστήριο «Τούλα Σαρρή». Η διαρκής ενημέρωση
αλλά και η προσαρμογή στα νέα εκπαιδευτικά δεδομένα, παρά
το πέρας των ετών, αποτελούν βασικά ερείσματα του
εκπαιδευτικού της έργου. Περγαμηνές της είναι οι φιλικές
σχέσεις που διατηρεί με τους μαθητές της σε βάθος χρόνου,
τόσο στη διάρκεια της μαθησιακής τους πορείας όσο και της
μετέπειτα επαγγελματικής.
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