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ΠΡΟΣ: ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ  
 
Θέµα: Ανακοίνωση για τα ερωτηµατολόγια της Παράλληλης Στήριξης 
 
Συνάδελφοι-συναδέλφισσες, 
 
Σχετικά µε τα ερωτηµατολόγια που έχουν φτάσει και σε σχολεία του Συλλόγου µας για 

τους συναδέλφους της Παράλληλης Στήριξης, το Δ.Σ. του Συλλόγου µας επισηµαίνει τα 
εξής: 

• Ο φορέας που αποστέλλει τα ερωτηµατολόγια είναι η εταιρεία «Κοινωνία Γνώσης 
Μονοπρόσωπη ΕΠΕ» (;) η οποία έχει κηρυχθεί ανάδοχος για την εξωτερική αξιολόγηση 
του προγράµµατος ΕΣΠΑ στο οποίο εντάσσεται η παράλληλη στήριξη. Εκτός του ότι 
διαφωνούµε γενικότερα για τη χρηµατοδότηση βασικών αναγκών του δηµόσιου 
σχολείου µε προγράµµατα ΕΣΠΑ, το γεγονός ότι γίνεται εξωτερική αξιολόγηση του 
προγράµµατος και µάλιστα από ιδιωτική εταιρεία είναι απαράδεκτο και µας βρίσκει 
κατηγορηµατικά αντίθετους.   

• Τα ερωτηµατολόγια που αποστέλλονται στα σχολεία µπορεί να έχουν τον τίτλο της 
«έρευνας», όµως επί της ουσίας πρόκειται για αξιολόγηση των φορέων που συµµετείχαν 
σε αυτή. Η ερώτηση για παράδειγµα «ποια είναι η άποψή σας για την ανταπόκριση των 
εκπαιδευτικών στις απαιτήσεις και στους στόχους του προγράµµατος» που απευθύνεται 
στον διευθυντή της σχολικής µονάδας µόνο σαν αξιολόγηση µπορεί να λογιστεί. Όσο για 
τις ερωτήσεις προς τους γονείς του τύπου «πόσο ικανοποιηµένος είστε από την επικοινωνία 
και τη συνεργασία που είχατε µε τον διευθυντή/τρια, τον εκπαιδευτικό της παράλληλης 
στήριξης και τον εκπαιδευτικό της τάξης  κατά τη διαδικασία του προγράµµατος» είναι 
σαφές ότι κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση. Και ακόµα οι ερωτήσεις προς τον 
εκπαιδευτικό, όπως «σε ποιο βαθµό είστε ικανοποιηµένος/η από τα εργασιακά, µισθολογικά 
και ασφαλιστικά δικαιώµατα που είχατε στα πλαίσια του προγράµµατος» και «αν έγινε 
έγκαιρα η πρόσληψή σας», µόνο θυµηδία µπορούν να προκαλέσουν όταν µιλάµε για 
εκπαιδευτικούς ελαστικά εργαζόµενους, µε ολιγόµηνη απασχόληση και αβέβαιο 
µέλλον. 

Με βάση τα παραπάνω, καλούµε τους συναδέλφους που εµπλέκονται µε την 
παράλληλη στήριξη να µην συµπληρώσουν τα παραπάνω ερωτηµατολόγια. Η µη 
συµπλήρωσή τους δεν θα έχει καµία επίπτωση ούτε στη µισθοδοσία ούτε στην 
επαναπρόσληψή τους. Η συµπλήρωσή τους αφορά τη χρηµατοδότηση της 
συγκεκριµένης ιδιωτικής εταιρείας και µόνο. 



Οποιαδήποτε απόπειρα επαναφοράς της αξιολόγησης σε οποιαδήποτε µορφή θα 
µας βρει αντίθετους. Συνεχίζουµε να αγωνιζόµαστε για ουσιαστική στήριξη και 
ενίσχυση των δοµών της δηµόσιας παιδείας και ειδικά στον ευαίσθητο χώρο της 
ειδικής αγωγής, και για µαζικούς διορισµούς εκπαιδευτικών µε βάση τις πραγµατικές 
ανάγκες των σχολείων. 
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