
   
 

 

 
 
 

 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση υλοποίησης εκπαιδευτικού προγράμματος» 

Σχετ. : Το με αρ. πρωτ. 193974/Δ2/10-11-2017 εισερχόμενο έγγραφο του οικείου Υπουργείου. 

Απαντώντας στο από 26-06-2017 αίτημά σας και λαμβάνοντας υπόψη το με αρ. πρ. 

46/09-11-2017 Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνουμε 

την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος «The Tipping Point» σε Γυμνάσια και Λύκεια 

των Περιφερειών Κρήτης και Στερεάς Ελλάδας κατά το σχολικό έτος 2017-2018.  

Σκοπός του εν λόγω προγράμματος είναι να συμβάλει στη δημιουργία ενημερωμένων και 

ενσυνείδητων μαθητών και μαθητριών σε ότι αφορά τη μελλοντική τους επαγγελματική 

σταδιοδρομία και τις ακαδημαϊκές επιλογές τους. Το πρόγραμμα υλοποιείται σε έξι (6) στάδια: 

 1ο Στάδιο – Ενημέρωση και καταγραφή αναγκών.  

 2ο Στάδιο – Εκπαίδευση των εκπαιδευτικών/διαχειριστών. 

 3ο Στάδιο – Προετοιμασία Ομαδικής Συνεδρίας. 

 4ο Στάδιο - Δημιουργία ατζέντας της ομαδικής συνεδρίας. 

 5ο Στάδιο - Ομαδικές on line Συνεδρίες σε τάξη. 

 6ο Στάδιο – Αξιολόγηση συνεδρίας.  

 

Τα σχολεία, που θα συμμετέχουν στο εν λόγω εκπαιδευτικό πρόγραμμα, θα ορίσουν 

έναν/μία εκπαιδευτικό ως διαχειριστή της πλατφόρμας. Οι εκπαιδευτικοί/διαχειριστές θα 

λάβουν πλήρη εκπαίδευση από τα μέλη της Ομάδας Υλοποίησης Προγράμματος της εταιρίας 

Να διατηρηθεί μέχρι………….. 
Βαθμός Ασφαλείας 
 
Μαρούσι, 24-11-2017 
Αρ. Πρωτ.  Φ13.1/205823/Δ2 
Βαθ. Προτερ.  
 
ΠΡΟΣ: 
ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ “The Tipping 
Point” 
info@thetippingpoint.org.gr  

 
ΚΟΙΝ: 

1. ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 
ΚΡΗΤΗΣ 

2. ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  

3. ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ 
ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΕΡ/ΚΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ 
(ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΠΕΡ/ΚΩΝ) 

4. Δ/ΝΣΕΙΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ : ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, 
ΛΑΣΙΘΙΟΥ, ΡΕΘΥΜΝΟΥ, ΧΑΝΙΩΝ, ΒΟΙΩΤΙΑΣ, 
ΕΥΒΟΙΑΣ, ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, ΦΩΚΙΔΑΣ 
(Υπόψη Υπεύθυνων ΣΕΠ των ΚΕΣΥΠ) 

5. Σχολικές μονάδες Δ.Ε. των ανωτέρω Δ/νσεων 
(Μέσω των ΔΔΕ) 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

----- 
 
 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ  Γ΄  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ Β΄ 

----- 
----- 

 

  

 

 

 

Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 
Τ.Κ. – Πόλη:  151 80 Μαρούσι 
Πληροφορίες: Α.  Βάρλα (Δ.Ε.) 
 Χ. Αρβανίτη (Δ.Ε.) 
                           Ο. Μαραγκού (Ε.Ε.) 
Τηλέφωνο: 210 - 344.3272, 2242  (Δ.Ε) 
                     210 - 344.2212 (Ε.Ε) 

Φαξ: 210 - 344.3390 
Email: spudonde@minedu.gov.gr  

Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

mailto:info@thetippingpoint.org.gr
mailto:spudonde@minedu.gov.gr


“The Tipping Point” διάρκειας δύο 40-λεπτων μέσω της πλατφόρμας, ώστε οι 

εκπαιδευτικοί/διαχειριστές να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν την πλατφόρμα και να 

παρουσιάζουν το πρόγραμμα στους μαθητές/-ήτριες. 

Η υλοποίηση του προγράμματος  εγκρίνεται υπό τις εξής προϋποθέσεις: 

1. Το πρόγραμμα να υλοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη του Συλλόγου Διδασκόντων και 

σε συνεργασία με τους/τις Σχολικούς Συμβούλους Παιδαγωγικής Ευθύνης και τους 

Υπευθύνους Κέντρων Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.) της οικείας 

Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

2. Να υπάρχει προηγούμενη συνεννόηση με τη Διεύθυνση του σχολείου και το 

διδακτικό προσωπικό, ώστε να μην παρακωλύεται το σχολικό πρόγραμμα,  

3. Η υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος να γίνεται εκτός ωρολογίου 

προγράμματος στο πλαίσιο των προαιρετικών Προγραμμάτων Σχολικών 

Δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Σταδιοδρομίας, Αγωγής 

Υγείας, Πολιτιστικών θεμάτων) και παρουσία του/των εκπαιδευτικού/εκπαιδευτικών 

διαχειριστή/διαχειριστών των σχολείων, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι του 

προγράμματος και ελέγχουν το περιεχόμενο των αντίστοιχων συνεδριών του 

προγράμματος. 

4. Να μην προκύπτει κανένα κόστος συμμετοχής για τους μαθητές και τις 

μαθήτριες/γονείς/κηδεμόνες, εκπαιδευτικούς και σχολικές μονάδες. 

5. Να μην υπάρχει προβολή και διανομή οποιουδήποτε διαφημιστικού υλικού. 

6. Η τήρηση της δεοντολογίας σχετικά με την εθελοντική συμμετοχή των μαθητών/-

τριών και την προστασία των προσωπικών δεδομένων των ιδίων και των οικογενειών 

τους. Στο ίδιο πλαίσιο απαιτείται η έγγραφη συναίνεση των γονέων και κηδεμόνων 

των μαθητών και μαθητριών. 

Για περισσότερες πληροφορίες τα ενδιαφερόμενα σχολεία μπορούν: να επικοινωνούν στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση amalia@thetippingpoint.org.gr να επισκέπτονται την ιστοσελίδα 

www.thetippingpoint.org.gr ή να επικοινωνούν στο τηλέφωνο +30 6977 745 260. 

 

 

 
 
 
 
 
Εσωτερική διανομή:  

1. Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης – Τμήμα 
Β΄ (depek_merimna@minedu.gov.gr ) 

2. Αυτοτελές Τμήμα Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού(sep@minedu.gov.gr ) 

3. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και 
Οργάνωσης Δ.Ε. – Τμήμα Γ΄ 
(t05sde9@minedu.gov.gr ) 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 
ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε.  

 
 
 

ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΜΠΑΡΛΑ 
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