
ΑΠΟΨΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 

 

Είχα την τύχη να μάθω εδώ στην Αλεξανδρούπολη στην καλοκαιρινή έκθεση 

βιβλίου, που γίνεται κάθε χρόνο στην όμορφη παραλία μας, για την ύπαρξη του 

Εκπαιδευτικού Οργανισμού ″Δ. ΤΣΙΑΡΑ″. Τότε έμαθα πως ο οργανισμός αυτός 

διέθετε σε ηλεκτρονική ή και σε έντυπη μορφή τα σχολικά βοηθήματα της 

ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ για όλα τα μαθήματα των τελευταίων τάξεων του 

δημοτικού σχολείου, Ε΄ και ΣΤ΄, και όλων των τάξεων του γυμνασίου και του 

λυκείου.  

Εκείνη τη χρονιά η κόρη μου πήγαινε στην τελευταία τάξη του δημοτικού 

σχολείου και αποφασίσαμε να χρησιμοποιήσουμε το υλικό αυτό στην ηλεκτρονική 

μορφή του με την εγγραφή μας στο ηλεκτρονικό φροντιστήριο.  Αργότερα το 

αποκτήσαμε και σε έντυπη μορφή.  Από την  πρώτη επαφή της με τα έντυπα όλων 

των μαθημάτων της ΣΤ΄ Τάξης η κόρη μου ενθουσιάστηκε.  

Από τότε μέχρι σήμερα το χρησιμοποιεί καθημερινά όταν μελετά τα μαθήματα 

της επόμενης ημέρας, από το δημοτικό μέχρι και σήμερα, στη Β΄ Λυκείου. Έμαθε 

να δουλεύει μόνη της και να κατανοεί όλα τα μαθήματα του σχολείου 

εμπλουτίζοντας τις γνώσεις της με τη συμπληρωματική ύλη που προσφέρεται μέσα 

από τις πολλές σελίδες του έντυπου ή ηλεκτρονικού φροντιστηριακού υλικού που 

έχει στη διάθεσή της. 

Ως γονέας με παιδιά στο δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, θα συνιστούσα 

ανεπιφύλακτα σε κάθε γονέα με παιδί είτε στην δημοτική είτε στη δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση να εμπιστευθεί το υλικό της «Σχολικής Επιμόρφωσης-Τσιάρας» σε 

έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, για πολλούς λόγους αλλά κυρίως γιατί το παιδί του 

με τη βοήθεια του υλικού αυτού θα απελευθερωθεί από την ανάγκη της βοήθειάς 

του και θα μάθει να μελετά αυτόνομα και αποτελεσματικά. 

Ως δάσκαλος με εμπειρία πλέον των 20 χρόνων σε τάξη αλλά και ως σχολικός 

σύμβουλος τα τελευταία 5 χρόνια, θα πρότεινα χωρίς κανένα ενδοιασμό σε κάθε 

δάσκαλο να το αναζητήσει άμεσα και να το αξιοποιήσει, γιατί θα βρει στα 

περιεχόμενά του ένα πολύτιμο βοηθό στην καθημερινή διδακτική του πράξη, που 

θα κάνει τη διδασκαλία του ιδιαίτερα ευχάριστη, μεθοδικά οργανωμένη και πολύ 

αποτελεσματική. 

Πρέπει να ομολογήσω πως όλα τα μαθήματα που προσφέρονται από τον 

Εκπαιδευτικό Οργανισμό ΄΄ΤΣΙΑΡΑΣ΄΄, με την πρώτη ματιά διαπιστώνει κανείς 

πως είναι γραμμένα από έμπειρους δασκάλους και καθηγητές, με γνώση των 

σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας αλλά και συγγραφής ενός σύγχρονου 

βοηθητικού εγχειριδίου, που θα αντικαθιστά το δάσκαλο και ταυτόχρονα θα οδηγεί 

μεθοδικά το μαθητή στην πλήρη κατανόηση του περιεχομένου του μαθήματος. Τα 

πιο σπουδαία όμως από όλα τα χαρακτηριστικά του γνωρίσματα είναι που δίνει στο 

μαθητή, τη χαρά της αυτόνομης μάθησης, στο γονέα τη βεβαιότητα πως έχει 

εμπιστευθεί την επιτυχία του παιδιού του σε καλά χέρια και στο δάσκαλο/καθηγητή 

την ασφάλεια και πολύτιμη βοήθεια στην προετοιμασία τους για τη βέβαιη επιτυχία 

στη διδασκαλία των μαθημάτων τους. 
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