
 
 
 

The Tipping Point 
 
 

Πεπιγπαθή ηος οπγανιζμού: 

H Αζηηθή Με Κεξδνζθνπηθή Εηαηξεία “The Tipping Point” (TTP) έρεη σο ζθνπφ λα ζπκβάιεη ζηε 

δεκηνπξγία ελεκεξσκέλσλ θαη ελζπλείδεησλ καζεηψλ ζε φηη αθνξά ηε κειινληηθή ηνπο 

επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία θαη ηηο αθαδεκατθέο επηινγέο ηνπο. 

Μέζσ ηνπ TTP επηηξέπεηαη ζε θάζε καζεηή, αλεμαξηήησο γεσγξαθηθήο πεξηνρήο ή νηθνλνκηθήο 

θαη θνηλσληθήο θαηάζηαζεο, λα κάζεη πέξα απφ ηα ζηεξεφηππα, γηα δνπιεηέο θαη ηδέεο, κέζα απφ 

αλζξψπνπο-πξφηππα (κέληνξεο) πνπ ήδε ην θάλνπλ κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ζε φιν ηνλ θφζκν. 

Η γθάκα επηινγψλ ησλ κεληφξσλ ηνπ TTP είλαη επξεία θαη "γεησκέλε" ζηα δεδνκέλα ηεο ηνπηθήο 

νηθνλνκίαο. Τν πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζηηο ειηθίεο θαηά ηηο νπνίεο δηακνξθψλνπκε ηηο 

επηινγέο θαη ην ραξαθηήξα καο, δεκηνπξγψληαο κηα κηθξή "επαλάζηαζε" ζηε βησκαηηθή εκπεηξία 

ησλ παηδηψλ θάζε κέξα. 

Σην TTP ζεσξνχκε φηη ε θξίζε είλαη απνηέιεζκα ηεο θξίζεο ζηελ παηδεία καο θαη φρη 

απνηέιεζκα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Η παηδεία καο δελ πάζρεη ηφζν απφ έιιεηςε νηθνλνκηθψλ 

πφξσλ, φζν απφ έιιεηςε πγηψλ πξνηχπσλ πνπ παξέρνπλ νξίδνληεο λνήκαηνο ζηνπο λένπο καο. 

Σπληαγέο επηηπρίαο δελ ππάξρνπλ, αιιά ζίγνπξα ππάξρνπλ δηαθνξεηηθά “κνλνπάηηα” πνπ 

επηιέγεη λα αθνινπζήζεη ν θαζέλαο. 

 

Σηόσοι ηος ππογπάμμαηορ ηος TTP: 

 αχμεζε ηεο ζπλεηδεηνπνίεζεο ησλ λέσλ αλζξψπσλ σο πξνο ηηο απνθάζεηο ηνπο γηα ηα 

επφκελα αθαδεκατθά θαη επαγγεικαηηθά βήκαηα 

 λα πξνζθέξνπκε ηε δπλαηφηεηα αθφκε ζε έλα παηδί πνπ βξίζθεηαη ζην πην 

απνκνλσκέλν ρσξηφ ηεο Κξήηεο, λα έξζεη ζε επαθή κε αλζξψπνπο-πξφηππα απφ φιν 

ηνλ θφζκν, ηνπο νπνίνπο ππφ άιιεο ζπλζήθεο δελ ζα ζπλαληνχζε 

 κεγηζηνπνίεζε ηεο πηζαλφηεηαο εμαζθάιηζεο γηα κηα πην ζηνρεπκέλε θαηαλνκή 

απαζρφιεζεο, ζχκθσλα κε ηηο ηξέρνπζεο αλάγθεο ηεο αγνξάο, ζπκβάιινληαο ζηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο αλεξγίαο ησλ λέσλ 

 δεκηνπξγία φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ πνπ ζα πξνάγνπλ κηα θνπιηνχξα, ε νπνία ζα 

εληζρχζεη ηελ παξαγσγηθφηεηα, ηελ θαηλνηνκία θαη ηελ πξσηνβνπιία ζην εξγαζηαθφ 

πεξηβάιινλ 

Γιαηί: 

 Παίξλνπκε ηηο πην ζεκαληηθέο απνθάζεηο ηεο δσήο καο ζρεδφλ ηπραία. 

 Σηελ νκάδα ηνπ TTP, θνηηάδνληαο ηε δηθή καο πνξεία, δηαπηζηψζακε φηη ηηο πην θξίζηκεο 

απνθάζεηο ζηε δσή καο ηηο ιάβακε αξθεηά ηπραία, κέζα απφ ηε ζπλαλαζηξνθή καο κε 

2-3 ιακπξνχο αλζξψπνπο-πξφηππα πνπ βξέζεθαλ ζην δξφκν καο θαη έγηλαλ νη 

κέληνξέο καο, ζπλεηδεηά ή κε.  

Απνζηνιή ηνπ TTP είλαη λα κεηψζεη απηή ηελ ηπραηφηεηα. 



Τι: 

Σην TTP νη λένη απαληνχλ ζην εξψηεκα:  

"Τη ζέισ λα είκαη ζε πέληε ρξφληα απφ ηψξα, αιιά θαη πψο ζα ην θαηαθέξσ;". 

 

Πωρ: 

Με ηε βνήζεηα ηεο ηερλνινγίαο (ειεθηξνληθή πιαηθφξκα) πνπ πξνζθέξεηαη ζην ζρνιείν απφ ην 

TTP -ρξεηάδεηαη κφλν ζχλδεζε ίληεξλεη, ιάπηνπ/θνκπηνχηεξ θαη πξνηδέθηνξαο- παξέρεηε ε 

δπλαηφηεηα ζε φινπο ηνπο καζεηέο θαη ηνπο θαζεγεηέο ηνπ ζρνιείνπ (δηαρεηξηζηέο ηεο 

ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο) λα: 

 επηιέμνπλ ηνπο ηνκείο ελδηαθέξνληνο ησλ ζπνπδψλ ηνπο 

 ζέζνπλ εθ ησλ πξνηέξσλ ηελ αηδέληα ησλ ζπλεδξίσλ 

 θαηαγξαθνχλ ζε βίληεν νη νκαδηθέο ζπλεδξίεο ηηο νπνίεο κπνξνχλ λα παξαθνινπζήζνπλ 

μαλά νπνηαδήπνηε άιιε ζηηγκή 

 επηθνηλσλήζνπλ κε ηνπο κέληνξεο ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα αληαιιάμνπλ emails ή λα 

πξαγκαηνπνηήζνπλ ηειεθσληθέο θιήζεηο 

 

 

 

 

 

 

 



Το ππόγπαμμα 

 

 

Μεθοδολογία: 

1o ζηάδιο:  Ενημέπωζη & Καηαγπαθή αναγκών 

Επηθνηλσλία εθπξνζψπσλ ηνπ “The Tipping Point” κε ην εθάζηνηε ζρνιείν πξνθεηκέλνπ λα γίλεη 

παξνπζίαζε ηνπ νξγαληζκνχ θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο θαζψο θαη θαηαγξαθή ησλ ηερληθψλ 

αλαγθψλ πνπ απαηηείηαη λα έρεη έλα ζρνιείν (ιάπηνπ/ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο, ζχλδεζε 

internet, βηληενπξνβνιέαο/νζφλε). 

2o ζηάδιο: Εκπαίδεςζη  

Τν θάζε ζρνιείν νξίδεη ηνλ/ηνπο θαζεγεηέο πνπ ζα έρνπλ ην ξφιν ηνπ δηαρεηξηζηή θαη ζα είλαη 

ππεχζπλνη γηα ηελ ειεθηξνληθή πιαηθφξκα. H νκάδα ηνπ “The Tipping Point” αλαιακβάλεη ηελ 

εθπαίδεπζε ησλ θαζεγεηψλ/δηαρεηξηζηψλ. 

3ο ζηάδιο: Σςνεδπίερ ζε ηάξη ηος ζσολείος 

 Οη καζεηέο επηιέγνπλ ηξεηο (3) ηνκείο ελδηαθέξνληνο ζην πεδίν ησλ ζπνπδψλ ηνπο. 

 Οη καζεηέο δεκηνπξγνχλ εθ ησλ πξνηέξσλ ηελ αηδέληα ηεο ζπλεδξίαο επηιέγνληαο ηηο 

εξσηήζεηο πνπ ζέινπλ λα ζέζνπλ ζην κέληνξα. 

 Σηελ ηάμε ηνπ ζρνιείνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κέζσ live video νη νκαδηθέο ζπλεδξίεο κε 

ηνπο κέληνξεο πνπ έρνπλ επηιερζεί. 

Πξνηεηλφκελε δνκή ζπλεδξίαο 

 5’ παξνπζίαζε ηνπ κέληνξα (ηζηνξία ζηαδηνδξνκίαο, εξγαζία, θαζεκεξηλφηεηα) 

 15’ ν κέληνξαο αλαιχεη ηε δξάζε θαη ηνλ ηνκέα ηνπ 

 20’ νη καζεηέο ζέηνπλ εξσηήζεηο ζην κέληνξα 

 5΄ αλνηρηή ζπδήηεζε 

4ο ζηάδιο: Αξιολόγηζη 

Μεηά ην πέξαο ηεο ζπλεδξίαο, νη καζεηέο κπνξνχλ λα αμηνινγήζνπλ ηε ζπλεδξία θαη ην 

κέληνξα. 

 

Πποϋποθέζειρ για ηην ςλοποίηζη ηος ππογπάμμαηορ ζε κάθε ζσολείο: 

Πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζεί ην ελ ιφγσ πξφγξακκα, ηα ζρνιεία πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζα 

πξέπεη: 

 Να νξίζνπλ ηνπιάρηζηνλ έλαλ (1) θαζεγεηή σο ππεχζπλν/δηαρεηξηζηή ηεο πιαηθφξκαο 

θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο (ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα νξηζηνχλ παξαπάλσ απφ έλαλ 

θαζεγεηέο/δηαρεηξηζηέο). 

Να δηαζέηνπλ ιάπηνπ/ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή, ζχλδεζε internet κε ethernet θαιψδην, 

βηληενπξνβνιέαο/νζφλε 

 

Το εν λόγω ππόγπαμμα μποπεί να αξιοποιηθεί από ηα ζσολεία με ζκοπό: 

 ηελ ελεκέξσζε θαη θαζνδήγεζε ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ηε κεηέπεηηα πνξεία ηνπο ζε 

αθαδεκατθφ ή επαγγεικαηηθφ επίπεδν 

 ηελ ελίζρπζε ηεο δηδαζθαιίαο ησλ θαζεγεηψλ κε ηε βησκαηηθή πξνζέγγηζε ηνπ “The 

Tipping Point”. 



 

 

 

Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα ππάξρεη ζπλερή ππνζηήξημε απφ εθπξνζψπνπο ηνπ 

“The Tipping Point” κε ζηφρν ηελ νκαιή δηεμαγσγή ησλ νκαδηθψλ ζπλεδξηψλ πνπ ζα 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζηα ζρνιεία. 


