
Αλλάζουμε βιωματικά

έναν μαθητή, μια τάξη, ένα σχολείο, ένα πανεπιστήμιο, μια κοινωνία

TALENT DISRUPTION - ECR Conference

https://www.youtube.com/watch?v=krVDeydaDOw
https://www.youtube.com/watch?v=krVDeydaDOw




WHY 1 : THE PROBLEM SCREENSHOT



WHY II : THE MISSION - LEARN HOW TO SET Qs



Το Ελληνικό πρόβλημα

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.



Η αποστολή μας

Μειώνουμε αυτή την τυχαιότητα.

Οι νέοι, πριν πάρουν συνειδητοποιημένα αποφάσεις ζωής,

"συναντούν“ σε ένα ακαδημαϊκό έτος αντί για 2-3 ανθρώπους-πρότυπα, 

100+ επαγγελματίες , από τις συνεργαζόμενες εταιρίες και οργανισμούς.



HOW 1 : STUDENTS ASK.



Πώς λειτουργεί

Τάξη στην Κρήτη

Με τη βοήθεια της τεχνολογίας,

μαθητές και καθηγητές θέτουν την ατζέντα 

των “συναντήσεων” τους με επαγγελματίες 

και ανθρώπους-πρότυπα, τις οποίες 

πραγματοποιούν μέσω live video ή με 

ασύγχρονες video ερωτήσεις Snapchat style.

Ownership → Engagement → Consciousness



Πώς λειτουργεί - 220,000 lines of code :) 

Επίλεξε τι σε ενδιαφέρει

1 2 3

Διάλεξε μέντορα(ες) Απόλαυσε την επικοινωνία!





USER EXPERIENCE FROM THE COMPANY/MENTOR SIDE

Quotes:
“Extraordinary people, in ordinary times”
“Our laziest activity; yet our most impactful one”



OUR VIRTUAL COMPANY BOOTHS & ΕMPLOYEE ENGAGEMENT
- 24/7
- Full candidate visibility
- Traction reporting/results for Εmployee Εngagement
- No admin or financial cost Vs Typical career fairs



THE SALESFORCE CASE
Companies with 5 or 36k engaged employees 



FOOTPRINT: YOUR 100-sec ANSWER TRAVELS THE WORLD



Μαθητές και φοιτητές ακόμα και στο πιο απομακρυσμένο χωριό, 

διευρύνουν τους ορίζοντες & τις επιλογές τους,

λαμβάνουν απαντήσεις στις δικές τους ερωτήσεις, από ανθρώπους-πρότυπα σ ε όλο τον 

κόσμο - από αγρότες του διπλανού νησιού, μέχρι μηχανικούς της Nasa και στελέχη 

επιχειρήσεων..

IMPACT REACH  
FOR POPULATIONS WITH THE MAXIMUM LIFETIME VALUE OF CUSTOMER



DATA-DRIVEN IMPACT REACH  
FROM THE COMPANY/EMPLOYEE MENTOR SIDE

Both the company and each employee individually can see:

a) the number of answers,

b) the number of views/students impacted, and eventually

c) the number of seconds viewed,

d) the geographic locations of the school-classes that their answers have inspired. 

You can track your influence and be proud of the footprint in the world.



Το TTP έχει καταφέρει να αυξήσει ραγδαία το κοινωνικό του αντίκτυπο,

από 2 περιοχές (1ος χρόνος) σε 118 πόλεις, νησιά, χωριά από όλη τη χώρα (3ος χρόνος -

σήμερα), στοχεύοντας σε περιοχές με υψηλά ποσοστά εγκατάλειψης σχολείου και 

ανεργίας.

Το TTP & 100mentors σε νούμερα στην Ελλάδα



Έως σήμερα, το πρόγραμμα του TTP υλοποιείται σε 180+ σχολεία, σε πόλεις και χωριά της 

Κρήτης και της Στερεάς Ελλάδας, στην Καβάλα, τον Άγιο Ευστράτιο, Πρέσπες, Οινούσσες, 

Χαλκιδική, Καλαμάτα, Ηγουμενίτσα, Κομοτηνή, Κοιλάδα Λάρισας, κλπ.

με τη συμμετοχή  350+ εκπαιδευτικών και 9.000+ μαθητών.

Το TTP & 100mentors σε νούμερα στην Ελλάδα



Ενδεικτικές περιοχές όπου υλοποιείται το πρόγραμμα του TTP



WHO /USERS 100MENTORS



Τα οφέλη της συνεργασίας

Employees

Engagement

Οι εργαζόμενοι γίνονται 

μέντορες και εμπνέουν 

τους νέους ώστε να 

ανακαλύψουν τα 

ενδιαφέροντά τους.

Employer

National Reach

Η εταιρεία συμβάλλει στη 

δημιουργία ενημερωμένων 

και ενσυνείδητων νέων 

στην Ελλάδα

Μετρήσιμα

Αποτελέσματα

Report για τον αντίκτυπο 

που έχει η δράση



Δωρητές για το Ελληνικό Πρόγραμμα

Μεγάλοι Δωρητές 

+ 27 εταιρίες και οργανισμοί που ξεκινάνε με την εμπλοκή 5 εργαζομένων τους που δρουν 
ως μέντορες.



Ευχαριστούμε!

Μάθετε περισσότερα:
www.thetippingpoint.org.gr

ή 

Επικοινωνήσατε μαζί μας:
info@thetippingpoint.org.gr

Λη

στο:
yiorgos@100mentors.com

http://www.thetippingpoint.org.gr
mailto:info@thetippingpoint.org.gr
mailto:info@thetippingpoint.org.gr

