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Το «φροντιστήριο» είναι δωρεάν!
Δεκάδες εθελοντές εκπαιδευτικοί από όλη την Ελλάδα βοηθούν παιδιά που το έχουν ανάγκη
στα μαθήματά τους
Τα Νέα - ΡΕΠΟΡΤΑΖ Μάνος Χαραλαμπάκης, Δάμων Δαμιανός

«Tutorpool»: Με αυτή τη λέξη - κλειδί η μαθηματικός Σίλια Βιτωράτου, που εργάζεται στον
τομέα της έρευνας, έριξε στο twitter την ιδέα να δημιουργήσει ένα δίκτυο εθελοντισμού στην
Παιδεία: εκπαιδευτικοί να προσφέρουν δωρεάν μαθήματα σε παιδιά που τα έχουν ανάγκη.

Το μήνυμά της έλεγε «χρησιμοποιήστε το hashtag #tutorpool για να δηλώσετε διαθέσιμοι να
κάνετε δωρεάν μαθήματα ή να ενημερώσετε για ανάγκες μαθητών». Αυτό ήταν. Η
αλληλεγγύη ενεργοποιήθηκε: «Μέσα σε λίγες ώρες άρχισαν να εμφανίζονται στο twitter
δεκάδες εθελοντές δάσκαλοι. Κι επειδή τα αιτήματα ήταν πάρα πολλά, φτιάξαμε e-mail για
να παίρνουμε τα μηνύματά τους. Μέσα σε μία εβδομάδα έχουν προσφερθεί να κάνουν
μαθήματα 105 δάσκαλοι και 100 εθελοντές για να βοηθήσουν την προσπάθεια. Είναι
άνθρωποι από 30 σημεία στην Ελλάδα και από 7 στην Ευρώπη», λέει ενθουσιασμένη η κ.
Βιτωράτου.
Λύση στο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν χιλιάδες οικογένειες λόγω της κρίσης και δεν
μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά τους στα σχολικά μαθήματα προσφέρουν πρωτοβουλίες
εκπαιδευτικών, δήμων, συλλόγων γονέων - και η ανταπόκριση εθελοντών είναι τεράστια.
Οσο για την ιδέα του δικτύου εκπαιδευτικών Tutorpool, προέκυψε, τονίζει η μαθηματικός κ.
Βιτωράτου, διότι τόσο εκείνη όσο και άλλοι συμπολίτες της είχαν παρατηρήσει ότι πολλοί
μαθητές χρειάζονται βοήθεια στα μαθήματα, αλλά δεν έχουν όλοι την οικονομική
δυνατότητα για να πάνε φροντιστήριο. Μάλιστα η κ. Βιτωράτου προσφέρει εθελοντικά
μαθήματα σε παιδί της γειτονιάς της. «Ουσιαστικά η συζήτηση να οργανωθεί κάτι τέτοιο
άρχισε από το twitter. Λέγαμε ότι πρέπει να οργανωθούμε διότι τα παιδιά δεν έχουν ίσες
ευκαιρίες στην εκπαίδευση». Ηδη βρίσκεται στα σκαριά το site www. tutorpoοl.gr. Εκεί θα
υπάρχει ένας διαδραστικός χάρτης όπου οι γονείς θα μπορούν να μαθαίνουν σε ποια
περιοχή υπάρχει διαθέσιμος εκπαιδευτικός, σε ποια μαθήματα, ποιες ώρες. «Εκτιμούμε ότι
στις αρχές του νέου χρόνου θα μπορεί να λειτουργήσει ώστε να αρχίσουν οργανωμένα τα
μαθήματα. Ηδη όμως από τώρα έχουν ξεκινήσει κάποια μαθήματα. Κι αυτό διότι γονείς και
εκπαιδευτικοί έχουν καταφέρει να έρθουν σε επαφή μεταξύ τους στο twitter».
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Στη Νέα Σμύρνη. Από τις 10 Ιανουαρίου εκπαιδευτικοί από τη Ν. Σμύρνη θα προσφέρουν
δωρεάν μαθήματα σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Στόχος τους να στηρίξουν οικονομικά
τα παιδιά στη μάχη τους για τη μόρφωση και την πρόσβασή τους στην Τριτοβάθμια
Εκπαίδευση. Δυνατότητα που πολλοί γονείς δεν έχουν λόγω της οικονομικής κρίσης και της
ανεργίας. Την πρωτοβουλία πήρε ο Σύλλογος Εργαζομένων στα Φροντιστήρια Καθηγητών
(ΣΕΦΚ). «Από την αρχή της σχολικής χρονιάς ως σύλλογος πήραμε την απόφαση για τα
μαθήματα. Ο λόγος είναι για να είμαστε αλληλέγγυοι σε όλους τους εργαζομένους που
έχουν ανάγκη», λέει στα «ΝΕΑ» ο εκπαιδευτικός και πρόεδρος του ΣΕΦΚ Πέτρος Μαραφής.
Συμπληρώνει δε ότι η πρωτοβουλία τους αποτελεί και μια προσπάθεια να ηττηθεί η
πολιτική που έχει φέρει την εκπαίδευση στη σημερινή κατάσταση.
Η ανταπόκριση από τους καθηγητές είναι ήδη μεγάλη. Δεκάδες μέλη του σωματείου έχουν
προσφερθεί να βοηθήσουν και να κάνουν μαθήματα. «Εχουμε όμως προσφορές και από
καθηγητές που δεν είναι μέλη του σωματείου. Από εκπαιδευτικούς που διδάσκουν σε
δημόσια σχολεία».

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

http://www.inital.gr/Άρθρα-Γενικού-Ενδιαφέροντος/7441-ΕΝΑ-ΚΙΝΗΜΑ-ΑΛΛΥΛΕΓΓΥΗΣ-ΣΤΗ
Ν-ΠΑΙΔΕΙΑ-ΜΕΣΩ-ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Βοηθούν όσους έχουν ανάγκη με ένα... κλικ στο Ιντερνετ

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ» ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ
Στην Ελλάδα της κρίσης, τα σάιτ κοινωνικής δικτύωσης γίνονται «άρματα» αλληλεγγύης.
Το δίκτυο καθηγητών «Tutorpool» παραδίδει δωρεάν μαθήματα σε όλη την Ελλάδα, ενώ
στην Κρήτη η ομάδα «Give» σπεύδει κοντά σε όσους έχουν ανάγκη
Ο Θάνος Πουλίτσας που προσφέρθηκε να κατασκευάσει το σάιτ, η Σίλια Βιτωράτου,
μαθηματικός, η οποία ξεκίνησε το Tutorpool, και η εκπαιδευτικός Αγάθη Παπανότη
προσφέρουν εθελοντική εργασία στο δίκτυο.
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Ο Θάνος Πουλίτσας που προσφέρθηκε να κατασκευάσει το σάιτ, η Σίλια Βιτωράτου,
μαθηματικός, η οποία ξεκίνησε το Tutorpool, και η εκπαιδευτικός Αγάθη Παπανότη
προσφέρουν εθελοντική εργασία στο δίκτυο.

Το Διαδίκτυο και οι σελίδες κοινωνικής δικτύωσης γίνονται «άρμα» αλληλεγγύης στην
Ελλάδα της οικονομικής κρίσης. Ολοένα και περισσότερες προσπάθειες εθελοντών που
επιθυμούν να προσφέρουν σε όσους συνανθρώπους μας βρίσκονται σε δύσκολη κατάσταση,
βρίσκουν πρόσφορο έδαφος στον κυβερνοχώρο. Οι δράσεις και η προσφορά των
εθελοντικών ομάδων διαφέρουν. Από τρόφιμα, ρούχα και έπιπλα που χρειάζονται πολλές
οικογένειες, μέχρι και εξασφάλιση ιατρικής βοήθειας, στέγης, ενισχυτικής διδασκαλίας για
παιδιά, ακόμη και εργασίας.

Σε μία από αυτές τις εκκλήσεις, χρειάστηκαν μόλις τριάντα λεπτά για να ανταποκριθεί ο
κόσμος. Μία ανάρτηση στο Twitter ήταν αρκετή για να δημιουργηθεί μέσα σε 48 ώρες ένα
δίκτυο εθελοντών καθηγητών που προσφέρουν αμισθί σε μαθητές που έχουν ανάγκη αφού
οι γονείς τους αδυνατούν να αντεπεξέλθουν στα έξοδα του φροντιστηρίου. Σε τόσο μικρό
χρονικό διάστημα, περισσότεροι από 40 καθηγητές, 5 μαθητές και πολλοί εθελοντές
θέλησαν να συμμετέχουν στην προσπάθεια που «γεννήθηκε» στον κοινωνικό ιστότοπο με
την κωδική ονομασία #tutorpool.

Η ιδέα
Το βράδυ της 12ης Δεκεμβρίου η μαθηματικός Σίλια Βιτωράτου, που εργάζεται στον τομέα
της στατιστικής, «έριξε» την ιδέα για τη δημιουργία ενός δικτύου εθελοντισμού στην
Παιδεία και το μήνυμα διαδόθηκε αστραπιαία. Λίγες ημέρες αργότερα ξεκίνησε η δημιουργία
ενός ιστότοπου ( www.tutorpool.gr ) , όπου οι ενδιαφερόμενοι, καθηγητές, μαθητές, γονείς ή
εθελοντές, μπορούν να αντλήσουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. Η δημιουργία του
σάιτ αναμένεται να ολοκληρωθεί μετά την Πρωτοχρονιά.

«Η ιδέα της εθελοντικής διδασκαλίας έχει ξεκινήσει πριν από χρόνια. Τον τελευταίο καιρό
όμως αντιλήφθηκα την αναγκαιότητα μιας τέτοιας πρωτοβουλίας αφού χιλιάδες
οικογένειες αναγκάστηκαν να σταματήσουν τα παιδιά από τα φροντιστηριακά μαθήματα
εξαιτίας των οικονομικών προβλημάτων», εξηγεί στο «Eθνος της Κυριακής» η κ. Βιτωράτου.
«Αυθόρμητα αποφάσισα να διαδώσω την ιδέα μου μέσω του Twitter. Τα μηνύματα
πραγματικά "έπεσαν βροχή" και έτσι το επόμενο βήμα ήταν να οργανωθεί σωστά η
εθελοντική ομάδα. Δημιουργήσαμε τρεις διευθύνσεις e-mail με σκοπό την επικοινωνία και
έναν διαδραστικό χάρτη για να διαπιστώνει όποιος ενδιαφέρεται σε ποια περιοχή υπάρχει
διαθέσιμος καθηγητής», καταλήγει.
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Δύο εβδομάδες μετά την «ίδρυση» του δικτύου, στο «Tutorpool», 150 καθηγητές και
δάσκαλοι έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για εθελοντική διδασκαλία, 20 παιδιά δήλωσαν ότι
έχουν ανάγκη μαθημάτων, ενώ 50 εθελοντές προσφέρονται να βοηθήσουν. «Κάποια παιδιά
έχουν ξεκινήσει ήδη μαθήματα γιατί οι γονείς τους συντονίστηκαν με τους καθηγητές μέσω
του Twitter, όμως όταν ολοκληρωθεί η κατασκευή του ιστότοπου θα γίνονται οργανωμένα τα
μαθήματα.

Είναι χαρακτηριστικό ότι εκτός από τους εκπαιδευτικούς που ανταποκρίθηκαν από κάθε
γωνιά της χώρας μας, έχουν ενδιαφερθεί να συμμετέχουν στη διδασκαλία Ελληνες
επιστήμονες που ζουν στο εξωτερικό και συγκεκριμένα από 8 πόλεις της Ευρώπης. Οπως
μας εξήγησαν, θα μπορούσαν να διδάξουν με τηλεδιδασκαλία. Αλλωστε, κάτι παρόμοιο
μπορεί να συμβεί και με μαθητές που ζουν σε απομακρυσμένα μέρη», καταλήγει η Σ.
Βιτωράτου.

Ομάδα «Give»
Μοιράζουν ρούχα και τρόφιμα πόρτα πόρτα

Δέκα μήνες πριν ξεκίνησε τη δράση της η εθελοντική ομάδα «Give» στο Ηράκλειο της
Κρήτης μέσω του Facebook. Η ιδέα, που «ανήκει» στην Τερέζα Περάκη και υλοποιήθηκε με
τη συνδρομή της Νάσιας Παστού, αποσκοπούσε στη βοήθεια συμπολιτών μας που έχουν
ανάγκη. Σήμερα αυτό το γκρουπ ξεπερνάει τα τείχη του κοινωνικού ιστότοπου και
προσφέρει οτιδήποτε χρειαστεί σε όλους εκείνους που ζουν στην ανέχεια. Με περισσότερα
από 3.000 μέλη, οι εθελοντές έχουν δημιουργήσει ένα δίκτυο αλληλεγγύης όπου συλλέγουν
τρόφιμα, ρούχα και είδη πρώτης ανάγκης. Στη συνέχεια ανακαλύπτουν «πόρτα πόρτα» τι
χρειάζεται κάθε οικογένεια. Τα δύο κορίτσια που έχουν αναλάβει τον συντονισμό του
δικτύου διαπίστωσαν ότι στην πόλη τους υπάρχουν πολλές οικογένειες που μέχρι πρότινος
ζούσαν άνετα και τώρα πια λόγω της ανεργίας τα οικονομικά προβλήματα τις έχουν φέρει
σε αδιέξοδο. Η εθελοντική ομάδα δεν δέχεται χρήματα, όμως οι εθελοντές προσπαθούν να
αντεπεξέλθουν στις ανάγκες των συμπολιτών τους. Κάνουν ό,τι μπορούν για να
δημιουργήσουν αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης. Εχουν βρει στέγη και εργασία σε
ανθρώπους που είχαν ανάγκη, ιατρικάβοηθήματα για παιδί που είχε πρόβλημα υγείας, ενώ
καθημερινά προσπαθούν να αντεπεξέλθουν στις ανάγκες που συνεχώς αυξάνονται.

ΚΛΑΡΑ ΓΕΝΙΤΣΑΡΙΩΤΗ -ΕΘΝΟΣ, 31/12/2011
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