
 

Αλλάζουμε βιωματικά ένα μαθητή, 
μια τάξη, ένα σχολείο, ένα 
πανεπιστήμιο, μια κοινωνία σε 
κάθε γωνιά της Ελλάδας.

Μάθε πώς σε 80’’

https://www.youtube.com/watch?v=krVDeydaDOw
https://docs.google.com/file/d/1hOxz1dBH0-T3SRiw6aitMVjqkmsnMfJo/preview


Λαμβάνουμε τις πιο κρίσιμες 
ακαδημαϊκές και επαγγελματικές 
αποφάσεις μας τυχαία.
Περιοριζόμαστε σε ένα στενό 
κύκλο “δικών” μας ανθρώπων που 
διαμορφώνουν τις αντιλήψεις μας 
για τον κόσμο.

Το πρόβλημα (why)



Μειώνουμε αυτή την τυχαιότητα.
Οι νέοι, πριν πάρουν συνειδητοποιημένα 
αποφάσεις ζωής, συναντούν“ αντί για 2-3 
ανθρώπους-πρότυπα, 30-40 
επαγγελματίες (μέντορες) σε ένα 
ακαδημαϊκό έτος.

Η αποστολή μας (how)



Το πρόγραμμα (what)

Το TTP δίνει τη δυνατότητα σε μαθητές Γυμνασίου & Λυκείου ακόμη και στο πιο απομακρυσμένο χωριό της Ελλάδας, 
καθώς και σε ελληνικά σχολεία στο εξωτερικό, να:

● συνδεθούν και γνωρίσουν τη σύγχρονη αγορά εργασίας
● ενημερωθούν σχετικά με σπουδές και επαγγέλματα που τους ενδιαφέρουν ή δε γνώριζαν καν, πέρα από 

στερεότυπα
● διευρύνουν τους ορίζοντές τους και ανακαλύψουν τα ενδιαφέροντά τους
● καλλιεργήσουν απαραίτητες δεξιότητες για το μέλλον τους

συζητώντας με ανθρώπους-πρότυπα (μέντορες) σε Ελλάδα και εξωτερικό - από γιατρούς και αγρότες του διπλανού 
χωριού, μέχρι μηχανικούς της NASA - τους οποίους δεν θα μπορούσαν να συναντήσουν διαφορετικά.



Οι μαθητές, καθ’ όλη τη διάρκεια του 
σχολικού έτους επιλέγουν θέματα από 

όλες τις βασικές ενότητες, ο συνδυασμός 
των οποίων συμβάλλει στους στόχους του 

προγράμματος.

Δεξιότητες στην αγορά 
εργασίας

Γνωριμία με επαγγέλματα & 
τομείς σπουδών

Θέματα γενικού 
ενδιαφέροντος

Το πρόγραμμα 
αποτελείται από
3 βασικές ενότητες



Μέσω ειδικά διαμορφωμένης πλατφόρμας και εφαρμογής:

1. μαθητές επιλέγουν το θέμα για το οποίο θέλουν να 
ενημερωθούν

2. μαθητές και εκπαιδευτικοί δημιουργούν την ατζέντα της 
συζήτησης, θέτοντας τα ερωτήματά τους

3. μαθητές λαμβάνουν απαντήσεις στα ερωτήματά τους:
a. ασύγχρονα μέσω 100’’ video από πολλαπλούς 

μέντορες
b. σε πραγματικό χρόνο μέσω 20’ live ομαδικών 

συνεδριών με ένα μέντορα τη φορά.

Πώς λειτουργεί;



Το TTP ξεκίνησε το 2016 σε 3 σχολεία 
στην Κρήτη και την Άρτα, και τον 5ο 
χρόνο λειτουργίας του έφτασε να 
υλοποιείται σε 395 σχολεία σε 262 
κωμοπόλεις, χωριά και νησιά, 
στοχεύοντας κυρίως σε περιοχές με 
υψηλά ποσοστά: 
❏ νεανικής ανεργίας  
❏ σχολικής εγκατάλειψης
❏ “διαρροής εγκεφάλων” (brain 

drain) ειδικά στην επαρχία.

Σε 5 χρόνια..



“Μέσω αυτού του προγράμματος 
γνωρίσαμε πολλούς σπουδαίους 
ανθρώπους, νέα επαγγέλματα και 
επαγγελματικές προοπτικές 
καθώς ο κάθε μέντορας είχε κάτι 
να μας προσφέρει. Με κάθε 
συνεδρία είχα όλο και 
περισσότερο θάρρος να μιλήσω, 
και έμαθα ότι όποια δυσκολία κι αν 
συναντήσω στη ζωή μου, με λίγη 
πίστη, ελπίδα και προσπάθεια 
μπορώ να τα καταφέρω. Έμαθα να 
ακούω πριν μιλήσω, να τολμώ και 
να είμαι ανοιχτή σε νέες ιδέες.”

Μαθήτρια, Κως

“Σπάνια τα παιδιά εδώ στην άγονη 
γραμμή έχουν την ευκαιρία να 
διευρύνουν τους ορίζοντές τους 
(επαγγελματικούς, κοινωνικούς, 
πολιτισμικούς, ψυχολογικούς, 
διανοητικούς) με τόσο άμεσο και 
ουσιαστικό τρόπο. Η εμπειρία ήταν 
ανεκτίμητη. Θα επιθυμούσαμε να 
έχουμε μια επικοινωνία σε μόνιμη 
βάση κάθε χρόνο με τους 
εξαιρετικούς μέντορες με τους 
οποίους μπορείτε να μας φέρετε σε 
επικοινωνία. Αποτελούν κατά την 
γνώμη μας ιδανικά και υγιή 
πρότυπα για τα παιδιά.”

Εκπαιδευτικός, Αμοργός

Είναι εξαιρετικό αυτό το εγχείρημα, 
το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα να 
επικοινωνούμε με νέους ανθρώπους 
και να μεταφέρουμε την εμπειρία 
μας. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη 
ικανοποίηση από το λαμβάνει 
κανείς ένα ευχαριστήριο μήνυμα, 
αντιλαμβανόμενος ότι επέδρασε 
θετικά στη ζωή ενός νέου 
ανθρώπου. Εύχομαι να συνεχίσει 
δυναμικά αυτή η προσπάθεια για 
πολλά χρόνια ακόμη και να 
συνεχίσουμε να βοηθάμε τα νέα 
παιδιά με όποιον τρόπο μπορεί ο 
καθένας από εμάς τους πιο παλιούς.

Μέντορας, Οικονομολόγος - 
Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Εντυπώσεις ωφελούμενων



Τι είπαν για το Tipping Point

Video με εντυπώσεις μαθητών και 
εκπαιδευτικών από τη Χίο και τις Οινούσσες 

που συμμετείχαν στο πρόγραμμα του TTP

Video με εντυπώσεις εκπαιδευτικών 
σχετικά με την υλοποίηση του προγράμματος 

TTP κατά την διάρκεια της πανδημίας.

https://www.youtube.com/watch?v=ENiKZP9Hzyg
http://www.youtube.com/watch?v=ENiKZP9Hzyg
http://www.youtube.com/watch?v=RpAf1H8cZoM
https://www.youtube.com/watch?v=RpAf1H8cZoM&t=3s&ab_channel=TheTippingPointinEducation


 

Μάθετε περισσότερα:

Δηλώστε συμμετοχή εδώ ή 

στο email: info@thetippingpoint.org.gr

https://www.thetippingpoint.org.gr/
https://www.instagram.com/thetippingpoint.gr/
https://www.linkedin.com/company/tipping-point-in-education
https://www.facebook.com/thetippingpointineducation
https://www.youtube.com/channel/UCWWJjlnwitpSMZEOnU_phnw
https://www.thetippingpoint.org.gr/contact
mailto:info@thetippingpoint.org.gr

