
The Tipping Point

Το TTP, έχει ως σκοπό να συμβάλλει στη δημιουργία ενημερωμένων και ενσυνείδητων νέων, σε
ότι αφορά τις ακαδημαϊκές επιλογές τους και τη μελλοντική επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

Το πρόγραμμα του Tipping Point αποτελείται από τις 3 βασικές ενότητες, οι οποίες στο σύνολό
τους αποσκοπούν στη διεύρυνση των γνώσεων των μαθητών, καθώς και στο να αποκομίσουν τα
μέγιστα από τη συμμετοχή τους.

Κάθε ομάδα μαθητών πραγματοποιεί τουλάχιστον 3 ομαδικές συνεδρίες διάρκειας 20’ σε κάθε
ενότητα, με όποια σειρά επιθυμεί. Οι ενότητες έχουν ως εξής:

1η ενότητα
Στόχοι: Οι μαθητές να λάβουν πρακτικές γνώσεις από επαγγελματίες που ήδη κάνουν αυτό που
θα ήθελαν και οι ίδιοι μελλοντικά, να ενημερωθούν σχετικά με το ευρύ φάσμα επιλογών σε
ακαδημαϊκό και επαγγελματικό επίπεδο, καθώς και για κλάδους/επιστήμες που επιθυμούν ή και
τομείς που δεν γνωρίζουν.

Γνωριμία με επαγγέλματα και τομείς σπουδών Οφέλη μαθητών

Ενδεικτικά θέματα:
● Κλάδοι: Επιχειρηματικότητα, Αστροφυσική,

Ψυχολογία, Μηχανολογία, Οικονομικά κ.α.
● Γνωριμία με Πανεπιστήμια ανά την Ελλάδα

και τα τμήματά τους.
● Πώς να επιλέξω επάγγελμα;
● Ποια είναι τα επαγγέλματα του μέλλοντος;

● Διερεύνηση των ενδιαφερόντων τους.
● Διεύρυνση των οριζόντων τους, και

ενημέρωση για σπουδές, επαγγέλματα και
ιδέες πέρα από στερεότυπα.

● Σύνδεση με την τριτοβάθμια εκπαίδευση.
● Συμβουλές και γνώσεις για την

επαγγελματική και ακαδημαϊκή τους
πορεία.

2η ενότητα
Στόχοι: Οι μαθητές να ενημερωθούν για τις συνθήκες στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον
καθώς και τις απαιτούμενες δεξιότητες του 21ου αιώνα, οι οποίες θα συμβάλλουν στην ενίσχυση
της παραγωγικότητας και πρωτοβουλίας στην επαγγελματική τους πορεία.

Δεξιότητες για τη σύγχρονη αγορά εργασίας Οφέλη μαθητών

Ενδεικτικά θέματα:
● Γιατί είναι σημαντικές οι δεξιότητες στην

αγορά εργασίας;
● Η σημασία των ψηφιακών δεξιοτήτων.
● Η σημασία των οριζόντιων δεξιοτήτων.
● Πώς μπορώ να αναπτύξω κάποιες από τις

σημαντικότερες δεξιότητες για την αγορά
εργασίας, ενώ είμαι στο σχολείο;

● Ενημέρωση για τις σημαντικότερες
δεξιότητες που πρέπει να αναπτύξουν.

● Ενημέρωση για τρόπους ανάπτυξης
δεξιοτήτων, ώστε να ξεκινήσουν από
νωρίς.

● Καλλιέργεια ενός καινοτόμου και
σύγχρονου τρόπου σκέψης, ο οποίος θα



● Νέες τεχνολογίες: πώς αλλάζουν τα
επαγγέλματα σήμερα;

● Σύνταξη 1ου βιογραφικού.
● 1η επαγγελματική συνέντευξη.

συμβάλει στη μελλοντική επαγγελματική
τους εξέλιξη.

● Προετοιμασία για το σύγχρονο εργασιακό
κόσμο.

3η ενότητα
Στόχοι: Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα που τους αφορούν και
χρειάζεται να γνωρίζουν ως ενεργοί πολίτες, καθώς και η ενίσχυση της συμμετοχής τους στην
εκπαιδευτική διαδικασία.

Ανοιχτό θέμα
(Θέματα γενικού ενδιαφέροντος,

στο πλαίσιο του μαθήματος ή projects.)
Οφέλη μαθητών

Ενδεικτικά θέματα:
● Εθελοντισμός
● Διατροφή - Μαθαίνω να τρέφομαι σωστά
● Περιβάλλον/Κλιματική αλλαγή
● Ενημέρωση σχετικά με Παγκόσμιες

Ημέρες (π.χ: Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου
συζητώντας με έναν Ηθοποιό)

● Ο ρόλος των δύο φύλων στη σύγχρονη
αγορά εργασίας

● Ευαισθητοποίηση και λήψη ερεθισμάτων
σε θέματα που τους ενδιαφέρουν.

● Διερευνητική προσέγγιση ενός θέματος και
καλύτερη κατανόηση αυτού.

● Συμβουλές για μια υγιή και παραγωγική
καθημερινότητα.

● Σύνδεση της θεωρίας του μαθήματος με
πρακτικά παραδείγματα μεντόρων.


