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1. Στόχοι 

Οι Μέντορες/Καθοδηγητές... 

… γνωρίζουν τον στόχο, τις ομάδες-στόχους, τη μεθοδολογία και το περιεχόμενο 

της agile μαθησιακής προσέγγισης Career 4.0 και μπορούν να τα εξηγήσουν. 

… γνωρίζουν ποιοι ρόλοι υπάρχουν μαθησιακή προσέγγιση Career 4.0 και μπορούν 

να εξηγήσουν τα χαρακτηριστικά και τα καθήκοντά τους. 

… γνωρίζουν τις τέσσερις βέλτιστες πρακτικές που έχουν συνδεθεί σε μια ολιστική 

προσέγγιση για την εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα και μπορούν να εξηγή-

σουν τη μεταξύ τους σύνδεση, καθώς και τη συμβολή τους στην ανάπτυξη μιας 

επαγγελματικής προοπτικής. 

… γνωρίζουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ψηφιακής μαθησιακής πλατφόρμας 

και μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα πλεονεκτήματά της για τη μαθησιακή διαδι-

κασία. 

… γνωρίζουν σε ποιους τομείς μπορεί να χρησιμοποιηθεί η μαθησιακή προσέγγιση 

και μπορούν να τους κατονομάσουν, καθώς και να κάνουν τις δικές τους προτά-

σεις. 

2. Κίνητρα για το ερευνητικό έργο Career 4.0 

Παρά τις θετικές εξελίξεις στον τομέα της ανεργίας των νέων στην Ευρώπη, πολλοί 

νέοι εξακολουθούν να μην εισέρχονται στην αγορά εργασίας (Kröll, 2020a). Η παγκό-

σμια εξάπλωση του ιού Covid 19 το 2020/21 δυσχεραίνει περαιτέρω την πρόσβαση 

των νέων στην εκπαίδευση και την εργασία. Επιπλέον, μεγατάσεις (megatrends) ό-

πως ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η δημογραφική και η κλιματική αλλαγή οδηγούν 

σε συνεχείς κοινωνικές αλλαγές και θέτουν νέες απαιτήσεις ικανοτήτων και δεξιοτή-

των στους νέους (Kröll & Burova-Keßler, 2021a).  

Με στόχο την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, το έργο Career 4.0 διάρκειας 

δυόμισι ετών χρησιμοποιεί τις τρέχουσες τάσεις ως ευκαιρία για την ανάπτυξη μιας 

καινοτόμου μαθησιακής προσέγγισης για τους νέους και τους Μέντορες/Καθοδηγη-

τές, που βασίζεται σε προσεγγίσεις ευκίνητης διαχείρισης (agile management). Το 

έργο βασίζεται σε αποδεδειγμένες βέλτιστες πρακτικές στον τομέα της εκπαίδευσης 

επιχειρηματικότητας, τις συνδέει με ευέλικτες μεθόδους μάθησης και αναπτύσσει μια 
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ψηφιακή πλατφόρμα μάθησης για τη βελτίωση της διαφάνειας, της αναθεώρησης 

και της προσαρμογής της μαθησιακής διαδικασίας. 

Στο επίκεντρο της μαθησιακής προσέγγισης Career 4.0 βρίσκονται τέσσερις βέλτι-

στες πρακτικές: (1) το ραντάρ ταλέντων για την αποκάλυψη των ατομικών δυνατών 

σημείων των νέων, (2) το ραντάρ απασχόλησης για την ανάλυση των δυνατοτήτων 

απασχόλησης των νέων στο τοπικό περιβάλλον, (3) η ακρόαση εμπειρογνωμόνων 

για τη σύνθεση των αποτελεσμάτων του ραντάρ ταλέντων και του ραντάρ απασχό-

λησης και τη αντιστοίχιση ταλέντων και δυνατοτήτων απασχόλησης και (4) το ιδρυ-

τικό εργαστήριο για την εξειδικευμένη προώθηση των επιχειρηματικών δεξιοτήτων 

των νέων και την περαιτέρω ανάπτυξη των επιχειρηματικών τους ιδεών (Kröll, 

2020b). Οι γνώσεις που αποκτώνται από αυτές τις τέσσερις πρακτικές χρησιμοποιού-

νται για να μπορέσουν οι νέοι να προβληματιστούν σχετικά με το προσωπικό τους 

σχέδιο ανάπτυξης, να το αναπτύξουν και να το βελτιώσουν περαιτέρω με τη βοή-

θεια εποικοδομητικής και επαγγελματικής ανατροφοδότησης από έμπειρους μέντο-

ρες του χώρου (Kröll, 2020a).  

Το έργο Career 4.0 βασίζεται στα υπάρχοντα ευρήματα σχετικά με την εφαρμογή ευ-

κίνητων (agile) προσεγγίσεων στην ανάπτυξη επιχειρηματικών ικανοτήτων, όπως η 

«ευκίνητη μάθηση (agile learning)» (Bräutigam et al. , 2017) και η «σπριντ μάθηση 

(sprinting learning)» (Bauer, Jungclaus & Korge, 2018) και τα αναπτύσσει περαιτέρω 

με τη μορφή μιας ευκίνητης προσέγγισης διδασκαλίας/μάθησης για οδηγούς μάθη-

σης (Μέντορες/Καθοδηγητές) και νέους, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του έργου 

(Kröll & Burova-Kessler, 2020). Όσον αφορά τη μεθοδολογία, η μαθησιακή αντίληψη 

προσανατολίζεται έντονα προς την προσέγγιση της μάθησης σε σύντομα «μαθησιακά 

σπριντ». Αυτό σημαίνει σύντομες, ευκίνητες μαθησιακές ενότητες, στο τέλος των ο-

ποίων παρουσιάζονται τα μαθησιακά αποτελέσματα και αναστοχασμός για την πρό-

οδο της μάθησης είτε σε επίπεδο ομάδας ή ατομικά (Nieswandt, Geschwill & 

Zimmermann, 2019). Η συνεχής ανατροφοδότηση έχει ιδιαίτερα υψηλή προτεραιό-

τητα στην ευκίνητη μαθησιακή διαδικασία, γι’ αυτό και αναπτύσσεται μια ξεχωριστή 

ενότητα αυτοεκπαίδευσης με θέμα την ανατροφοδότηση (Kröll, 2021). 

Η αναπτυχθείσα μαθησιακή πλατφόρμα επιτρέπει την άμεση και πέραν των εθνικών 

συνόρων επικοινωνία μεταξύ μεντόρων και καθοδηγούμενων και διασφαλίζει απο-

τελεσματικότερες και αποδοτικότερες διαδικασίες ανατροφοδότησης. Οι νέοι μπο-

ρούν να έχουν πρόσβαση στις ευκαιρίες μάθησης μέσω της πλατφόρμας με ευελιξία 

ως προς τον χρόνο και τον τόπο. Μια διεθνής δεξαμενή μεντόρων προσφέρει στους 
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νέους εύκολη πρόσβαση σε μέντορες και εμπειρογνώμονες και τους επιτρέπει να α-

νταλλάσσουν ιδέες και εμπειρίες.  

Οι μέντορες/καθοδηγητές καθώς και οι εμπειρογνώμονες συμμετέχουν ως σημαντι-

κοί παράγοντες σε αυτό το ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο, εργάζονται σε εθελοντική 

βάση και συνήθως αποτελούνται από (πρώην) στελέχη ή διευθυντές επιχειρήσεων, 

που διαθέτουν πολυετή πρακτική εμπειρία. Στο πλαίσιο του έργου καταρτίζονται με 

βάση ένα αντίστοιχο πρόγραμμα ανάπτυξης ικανοτήτων για τους οδηγούς μάθησης 

σχετικά με τα ακόλουθα θέματα: Διαχείριση και τρόποι επικοινωνίας 

(Communication management and ways), Σχεδιαστική σκέψη (Design thinking), Πα-

ροχή εποικοδομητικής ανατροφοδότησης (Constructive feedback), Ευέλικτη διαχεί-

ριση έργων στον ψηφιακό κόσμο εργασίας (Αgile project management in the digital 

working world) και Διαχείριση αυτοοργάνωσης στην ψηφιακή εποχή (self-

Organization management in the age of digitalization) (Kröll & Burova-Kessler, 

2021b). Η διδασκαλία των αντίστοιχων ικανοτήτων και μεθόδων περιλαμβάνεται 

στις δράσεις απόκτησης προσόντων. 

3. Στόχος της Agile Μαθησιακής Προσέγγισης Career 4.0 

Η εφαρμογή της agile μαθησιακής προσέγγισης στο έργο Career 4.0 συμβάλλει πρω-

τίστως στην ανάπτυξη μιας βιώσιμης προοπτικής σταδιοδρομίας για τους νέους στη 

Βουλγαρία, την Ουγγαρία, την Ελλάδα, την Ισπανία και την Ιταλία. Ο γενικός στόχος 

είναι να αναπτυχθεί ένα ατομικά προσαρμοσμένο σχέδιο προσωπικής ανάπτυξης 

(Kröll & Vos, 2013) για κάθε νέο, το οποίο αναπτύσσεται συνεχώς με ιδιαίτερα επαγ-

γελματικό τρόπο. Η ανάπτυξη του σχεδίου προσωπικής ανάπτυξης περιλαμβάνει, με-

ταξύ άλλων, τη διατύπωση προσωπικών στόχων, τον εντοπισμό των υφιστάμενων 

ικανοτήτων και δεξιοτήτων που πρέπει να αναπτυχθούν και την εξαγωγή συγκεκρι-

μένων μέτρων/δράσεων από αυτά, προκειμένου τελικά να ενδυναμωθεί και να προ-

ωθηθεί ο επαγγελματικός προσανατολισμός και η επαγγελματική ανάπτυξη των 

νέων (βλ. παρακάτω). 

Ένας άλλος στόχος είναι η προώθηση της ανάπτυξης των δεξιοτήτων των νέων σύμ-

φωνα με τις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας (Ευρωπαϊκή Ένωση, 2020). 

Η κύρια έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη επιχειρηματικών και ψηφιακών δεξιοτήτων. 

Επιπλέον, πρόκειται να υποστηριχθούν οι δεξιότητες αυτο-μάθησης και αυτο-οργά-

νωσης, να αναπτυχθούν οι δεξιότητες ομαδικής εργασίας και δικτύωσης (Kröll, 

2018b) και να προωθηθούν οι δεξιότητες αναστοχασμού των νέων (Kröll, 2020c).  



 
H Μαθησιακή Προσέγγιση Career 4.0 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΜΕΝΤΟΡΕΣ/ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΕΣ 

 

  |   4 / 20 

4. Ομάδες-Στόχοι 

Η μαθησιακή προσέγγιση Career 4.0 απευθύνεται σε δύο ομάδες-στόχους (Kröll et 

al., 2021a): 

Νέοι καθοδηγούμενοι (Mentees): Πρόκειται για νέους ηλικίας μεταξύ 16 και 25 ε-

τών που αντιμετωπίζουν την πρόκληση της εισόδου στην επαγγελματική ζωή και 

παίρνουν τη διαμόρφωση του επαγγελματικού τους μέλλοντος στα χέρια τους. Ανα-

λαμβάνουν το ρόλο των λεγόμενων καθοδηγούμενων/mentees στο πρόγραμμα, οι 

οποίοι υποστηρίζονται από τους μέντορες/καθοδηγητές. 

Οι καθοδηγούμενοι μπορούν να είναι νέοι που φοιτούν στο σχολείο ή στην επαγγελ-

ματική κατάρτιση, καθώς και νέοι ενήλικες που ακολουθούν ήδη επαγγελματική στα-

διοδρομία μετά το στάδιο της επαγγελματικής κατάρτισης και θέλουν να εξελιχθούν 

ή να αναπροσανατολιστούν επαγγελματικά. Μπορούν επίσης να επωφεληθούν ά-

τομα που έχουν ήδη ακαδημαϊκό πτυχίο (απόφοιτοι) ή έχουν διακόψει τις σπουδές 

τους (dropouts).  

Μέντορες/Καθοδηγητές μάθησης (μεταξύ άλλων): Μια άλλη ομάδα-στόχος είναι 

έμπειροι επαγγελματίες, που σε εθελοντική βάση αναλαμβάνουν το ρόλο των Μεντό-

ρων/Καθοδηγητών. Φέρνουν υψηλό βαθμό ειδικών γνώσεων καθώς και πρακτική 

εμπειρία και υποστηρίζουν άμεσα τους νέους στην ανάπτυξη της επαγγελματικής 

τους προοπτικής. 

Πρόκειται για (πρώην) διευθυντές ή επιτελικά στελέχη, επιχειρηματίες, συμβούλους 

επαγγελματικής και σταδιοδρομίας, εκπαιδευτές, δασκάλους, καθηγητές, λέκτορες 

κ.ο.κ. Εκπρόσωποι των εμπορικών και βιομηχανικών επιμελητηρίων, των (επαγγελ-

ματικών) σχολείων, των κέντρων ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης, των γραφείων α-

πασχόλησης, των οργανώσεων νεολαίας και των κέντρων επιχειρηματικότητας, 

καθώς και εκπαιδευτές στις επιχειρήσεις μπορούν επίσης να επωφεληθούν από την 

παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων συμμετέχοντας στο έργο. 

5. Ρόλοι στο πλαίσιο της Agile Μαθησιακής Προσέγγισης Career 4.0 

Στην Agile Μαθησιακή Προσέγγιση Career 4.0 υπάρχουν τρεις κεντρικοί ρόλοι που 

μπορούν να επιτελέσουν οι νέοι και οι οδηγοί μάθησης (Μέντορες/Καθοδηγητές): Ο-

μάδες μάθησης, οδηγοί μάθησης περιεχομένου και συντονιστές της μαθησιακής δια-

δικασίας. Επιπλέον, υπάρχει ο ρόλος των εμπειρογνωμόνων, ο οποίος περιγράφεται 

παρακάτω. Κάθε ρόλος έχει το δικό του εύρος καθηκόντων και αρμοδιοτήτων στην 
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ευκίνητη μαθησιακή διαδικασία και χαρακτηρίζεται από διαφορετικές απαιτήσεις ι-

κανοτήτων (βλ. εικόνα 1, Kröll et al., 2020).  

 

Εικόνα 1: Ρόλοι και καθήκοντα στην μαθησιακή προσέγγιση Career 4.0 

 

α)  Ομάδα μάθησης (ομάδα από mentees) 

Το ρόλο της μαθησιακής ομάδας αναλαμβάνουν οι καθοδηγούμενοι (mentees) που 

έχουν παρόμοιες ανάγκες μάθησης και παρόμοιο προφίλ ικανοτήτων και εργάζονται 

από κοινού σε συγκεκριμένες εργασίες με τη μορφή ενός κοινού έργου (μαθησιακού 

πρότζεκτ). Οργανώνονται σε ομάδες μάθησης, οι οποίες χαρακτηρίζονται από υψηλό 

βαθμό αυτό-οργάνωσης. Κατά κανόνα, μπορούν να επιλέγουν οι ίδιοι τους οδηγούς 

μάθησης και είναι υπεύθυνοι για την ανάπτυξη μιας στρατηγικής μάθησης καθώς και 

για την επίτευξη των μαθησιακών στόχων (βλ. εικόνα 2).  

 

Εικόνα 2: Χαρακτηριστικά της μαθησιακής ομάδας (mentees team) 

ΡΟΛΟΙ

Η ομάδα μάθησης

...εργάζεται με έναν αυτο-οργανωμένο τρόπο σε 
συγκεκριμένα μαθησιακά καθήκοντα, 
προκειμένου να επιτύχει στόχους ανάπτυξης 
ικανοτήτων δημιουργώντας μια στρατηγική 
μάθησης, επεξεργαζόμενη προτάσεις για λύσεις, 
τεκμηριώνοντας το μαθησιακό αποτέλεσμα, 
ελέγχοντας συνεχώς και προσαρμόζοντας το.

Καθοδηγητής μάθησης / Μέντορας

... ενεργεί ως επαγγελματίας εμπειρογνώμονας και 
παρέχει επαγγελματική υποστήριξη στη μαθησιακή 
διαδικασία επιλέγοντας τα θέματα μάθησης, 
καθορίζοντας και αξιολογώντας την ποιότητα των 
μαθησιακών αποτελεσμάτων και παρέχοντας 
επαγγελματική ανατροφοδότηση. 

Συντονιστής μαθησιακής διαδικασίας

... ενεργεί ως εμπειρογνώμονας για ευέλικτες 
μαθησιακές διαδικασίες και υποστηρίζει την ομάδα 
μάθησης στον οργανισμό αυτό-μάθησης καθώς και τον 
επαγγελματικό καθοδηγητή μάθησης παρόμοιο με έναν 
προπονητή.

Bild Bild

Bild

Η ομάδα μάθησης

 6 καθοδηγούμενοι με παρόμοιες ανάγκες 
μάθησης και ικανότητας

 Ετερογενής σύνθεση
 Προσωπικοί στόχοι ανάπτυξης
 Συμμετοχή στην επιλογή οδηγών μάθησης
 ατομικές και ομαδικές μαθησιακές 

εργασίες
 Συνεργατική, ψηφιακά υποστηριζόμενη 

συνεργασία
 Αυτο-οργανωμένη μάθηση σε μονάδες 

σύντομης μάθησης ("μαθησιακά σπριντ")
 Προσωπική ευθύνη για τη μαθησιακή 

στρατηγική
 Τακτική σκέψη της μαθησιακής 

διαδικασίας
 Αλληλεπίδραση με άλλες ομάδες μάθησης

1) (e-)κοινότητες
πρακτικών με εστίαση 

στη μάθηση στο πλαίσιο 
κοινωνικών δικτύων

2) Μικτοί τύποι 
(competition teams, 
διεθνή συνεργασία, 

κ.τ.λ.)

3) διαλειτουργικές
ομάδες μάθησης με 

έμφαση στην ανάπτυξη 

δημιουργικών 
μαθησιακών 

αποτελεσμάτων

Υποστήριξη σχετικά με:

1) Ικανότητες Αυτό-
Μάθησης και αυτό-

οργάνωσης
2) Ικανότητες 

Δικτύωσης και 
Ομαδικότητας

3) Κοινωνικές 
δεξιότητες και 
δεξιότητες 
δικτύωσης

4) κίνητρα για μάθηση, 
προθυμία για μάθηση

5) Ικανότητα 
αναστοχασμού

6) Ψηφιακές Δεξιότητες
7) Ικανότητες στην 

επιχειρηματικότητα

Χαρακτηριστικά Ανάπτυξη Ικανοτήτων Τύποι
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β) Οδηγός μάθησης (Μέντορες/Καθοδηγητές) 

Για την απαραίτητη επαγγελματική και μεθοδολογική/διδακτική υποστήριξη κατά τη 

διάρκεια της ευκίνητης μαθησιακής διαδικασίας, προβλέπονται σε κάθε περίπτωση 

δύο οδηγοί μάθησης, οι οποίοι μοιράζονται τους ρόλους του Καθοδηγητή μάθησης 

σχετικά με το περιεχόμενο (Κύριος Μέντορας) και του Συντονιστή (Facilitator) της μα-

θησιακής διαδικασίας και συνοδεύουν συνεχώς την ομάδα μάθησης. 

I. Καθοδηγητής μάθησης περιεχομένου 

Ως εμπειρογνώμονας για το αντίστοιχο θέμα μάθησης, ο Καθοδηγητής μάθησης 

περιεχομένου παρέχει την τεχνική υποστήριξη στη διαδικασία μάθησης και, ως 

εκ τούτου, φέρει την ευθύνη του περιεχομένου των μαθησιακών πρότζεκτ (βλ. 

εικόνα 3). 

 

Εικόνα 3: Χαρακτηριστικά των Μεντόρων/καθοδηγητών (Product Owner) 

 

II. Συντονιστής μαθησιακής διαδικασίας 

Ο Συντονιστής (Facilitator) της μαθησιακής διαδικασίας έχει ως καθήκον να υπο-

στηρίζει όλους τους συμμετέχοντες όσον αφορά τη βελτιστοποίηση της διαδικα-

σίας μάθησης και καθοδήγησης (βλ. εικόνα 4). Ενεργεί ως ειδικός για τη 

μαθησιακή διαδικασία και υποστηρίζει την ομάδα μάθησης στην οργάνωση της 

αυτο-μάθησης και τον αυτο-προσανατολισμό της, παρόμοια με έναν προπονητή 

άθλησης. 

Kαθοδηγητής
μάθησης περιεχομένου

(Product owner)

 Έχει εξειδικευμένες επαγγελματικές γνώσεις και 

πρακτική εμπειρία

 Παρέχει επαγγελματική υποστήριξη και 

καθοδήγηση για μία ή περισσότερες ομάδες 

μάθησης

 Καθορίζει τα μαθησιακά θέματα, τους στόχους και 

τα καθήκοντα στα "μαθησιακά σπριντ"

 Υπεύθυνος για τη βελτίωση της ποιότητας των 

μαθησιακών αποτελεσμάτων

 Δίνει εποικοδομητική, σχετική με το αντικείμενο 

ανατροφοδότηση με προσανατολισμό στο διάλογο 

(κατά τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας) και 

θεσμικό τρόπο (κατά το Sprint Review)

 Αναφέρεται στο μαθησιακό και άλλο σχετικό υλικό 

και σε περαιτέρω ειδικούς/εμπειρογνόμωνες

 Χρησιμεύει ο ίδιος ως πηγή μάθησης

 Συνεργατική, ψηφιακά υποστηριζόμενη 

συνεργασία με άλλους καθοδηγητές μάθησης / (e-) 

κοινότητες πρακτικής

 Παρέχει εθελοντική εργασία

1) Job Developer με 
έμφαση στην εξερεύνηση 

προσωπικών δυνατο-
τήτων και στη δημιουργία 

/ εύρεση δυνατοτήτων 
απασχόλησης (Διάγνωση 

ταλέντων, Ραντάρ 
απασχόλησης)

2) Εμπειρογνώμονες σε 
συγκεκριμένους 

επαγγελματικούς τομείς 
("expert hearing") 

3) Μέντορες με έμφαση 
στην ανάπτυξη 

επιχειρηματικού σχεδίου 
("ιδρυτικά εργαστήρια")

• Διεπιστημονική γνώση και 
εμπειρία (έρευνα αγοράς 
εργασίας, σχεδιασμός 
σταδιο- δρομίας, διάγνωση 
ταλέντων, 
επιχειρηματικότητα) ή

• Επαγγελματικές γνώσεις 
και εμπειρία από 
διάφορους τομείς (π.χ. 
Χρηματοπιστω-τικούς
οργανισμούς, Μάρκετινγκ, 
Διαχείριση ανθρώπινου 
δυναμικού)

• Ικανότητα παροχής 
εποικοδομητικής 
ανατροφοδότησης

• Διάθεση για εργασία με 
νέους/νέες

• Εκπαίδευση στην
«Μαθησιακή προσέγγιση 
career 4.0»

Χαρακτηριστικά Προφίλ Ικανοτήτων Τύποι
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Εικόνα 4: Χαρακτηριστικά των οδηγών διαδικασιών μάθησης (facilitator/scrum master) 

 

III. Εμπειρογνώμονας/Ειδικός 

Εάν χρειάζεται, μπορούν να συμμετέχουν και άλλοι ειδικοί από το δίκτυο εμπει-

ρογνωμόνων του (τοπικού) οικοσυστήματος για να υποστηρίξουν τα μαθησιακά 

πρότζεκτ με τις εξειδικευμένες γνώσεις τους.  

6. Μαθησιακά Πρότζεκτ για καθοδηγούμενους νέους (Mentees) 

Η Agile Μαθησιακής Προσέγγιση Career 4.0 προσφέρει τέσσερα μαθησιακά πρό-

τζεκτ - το ραντάρ απασχόλησης, το ραντάρ ταλέντων, την ακρόαση εμπειρογνωμό-

νων και το Ιδρυτικό εργαστήριο (Kröll, 2018d), τα οποία σχεδιάστηκαν βάσει 

αποδεδειγμένα βέλτιστων πρακτικών στον τομέα της επιχειρηματικής εκπαίδευσης 

και τα οποία ομαδοποιήθηκαν σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πλαίσιο EntreComp 

(Bacigalupo et. al., 2016) σε μια ολιστική, διεργασιοκεντρική και προσανατολισμένης 

στην ποιότητα αντίληψη εκπαίδευσης στην επιχειρηματικότητα (βλ. εικόνα 5). 

 Έχει εμπειρία σε (ευέλικτες) μαθησιακές 

διαδικασίες

 Παρέχει υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας για 

μία ή περισσότερες ομάδες μάθησης

 Εξηγεί την ιδέα της agile μάθησης («μαθησιακό 

σπριντ") και υποστηρίζει την πρακτική εφαρμογή

 Δίνει προσανατολισμό και δομή στη μαθησιακή 

διαδικασία

 Υπεύθυνος για τη βελτίωση της ποιότητας της 

μαθησιακής στρατηγικής της ομάδας μάθησης

 Supports the team development processes 

 Δίνει εποικοδομητική, σχετική με το αντικείμενο 

ανατροφοδότηση με προσανατολισμό στο 

διάλογο (κατά τη διάρκεια της μαθησιακής 

διαδικασίας) και θεσμικό τρόπο (κατά το Sprint

Retrospective)

 Προστατεύει την ομάδα, δίνει κίνητρα για 

μάθηση

 Συνεργατική, ψηφιακά υποστηριζόμενη 

συνεργασία με άλλους καθοδηγητές μάθησης / 

(e-) κοινότητες πρακτικής

 Παρέχει εθελοντική εργασία

1) Job 
developer/Μέντορες με 

έμφαση στην 
υποστήριξη της 

διαδικασίας μάθησης

2) Μικτοί τύποι
(Επαγγελματικοί

καθοδηγητές μάθησης
και μέλη μαθησιακής 

ομάδας με περιορισμένο 
αντικείμενο εργασιών)

3) Agile learning coach, 
διδάσκοντες, καθηγητές

• Πρακτική εμπειρία ως
coach, learning guide, 
learning consultant

• Μεθοδολογικές 
ικανότητες 
(ικανότητες 

παρουσίασης, agile 
learning methods)

• Κοινωνικές δεξιότητες

• Ικανότητα παροχής 
εποικοδομητικής 

ανατροφοδότησης

• Διάθεση για εργασία 
με νέους/νέες

• Εκπαίδευση στην
«Μαθησιακή 

προσέγγιση career 
4.0»

Χαρακτηριστικά Προφίλ Ικανοτήτων Τύποι

Συντονιστής
μαθησιακής διαδικασίας

(Facilitator/Scrum master)
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Εικόνα 5: Μαθησιακά πρότζεκτ Career 4.0 

 

α) Μαθησιακό πρότζεκτ «Ραντάρ απασχόλησης» 

Το ραντάρ απασχόλησης χρησιμοποιείται για την αναγνώριση, τον προσδιορισμό και 

τον (γεω)εντοπισμό του δυναμικού των ευκαιριών απασχόλησης σε μια περιοχή. Οι 

πληροφορίες που λαμβάνονται συγκεντρώνονται, επεξεργάζονται και παρουσιάζο-

νται με τέτοιο τρόπο, ώστε οι νέοι να μπορούν να αντλήσουν στοιχεία σχετικά με τις 

συγκεκριμένες δυνατότητες απασχόλησής τους. Τα καθοδηγητικά ερωτήματα εδώ 

μπορεί να είναι, για παράδειγμα (Kröll, 2018a): Ποιες δυνατότητες απασχόλησης προ-

κύπτουν από τις νέες τάσεις και τα νέα μοντέλα τρόπου ζωής; Ποιες ευκαιρίες απα-

σχόλησης (υπηρεσίες και προϊόντα) μπορούν να δημιουργήσουν οι νέοι από τις δικές 

τους καινοτομίες; Πόσο μεγάλες είναι οι περιφερειακές/τοπικές αγορές που προκύ-

πτουν; Σε αυτό το πλαίσιο, μπορούν να καταγραφούν οι ευκαιρίες απασχόλησης στο 

πλαίσιο των υφιστάμενων δομών απασχόλησης, καθώς και να αξιοποιηθούν με τη 

βοήθεια της ανάλυσης τάσεων μη αναγνωρισμένες δυνατότητες επιχειρηματικής α-

πασχόλησης που αποσκοπούν στην ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και προϊόντων (βλ. 

εικόνα 6) (Mühlhausen, 2015).  

ΕΚ
Ρ

Ο
ΕΣ

ΡΑΝΤΑΡ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

• Παρατήρηση της 

τρέχουσας κατά-

στασης στην αγορά 

εργασίας

• Παρατήρηση & 

ανάλυση κοινωνικών 

εξελίξεων και τάσεων

• Ποσοτικός προσ-

διορισμός και 

Γεωεντοπισμός της 

ζήτησης

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

ΤΑΛΕΝΤΩΝ

• Δημιουργία 

Βιογραφικού & 

Αναστοχασμός

• Πανόραμα της 

προσωπικής ζωής

• Αξιολόγηση 

ταλέντων

• (Σειρά από τεστ)

ΑΚΡΟΑΣΕΙΣ 

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ

• Ανάπτυξη 
προσωπικής 
προοπτικής για 
το μέλλον

ΙΔΡΥΤΙΚΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

• Ανάπτυξη 

επιχειρηματικού 

σχεδίου

• Προώθηση 

επιχειρηματικών 

δεξιοτήτων

Agile learning projects Career 4.0

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αgile learning

1) Εναρκτήρια 

συνάντηση

2) Διευκρινίσεις: 

στόχοι, οργάνωση, 

διαδικασία

3) Σχηματισμός 

ομάδας / εξοικείωση

4) Εισαγωγή στην

agile μάθηση

Personal Employment
Radar 

Personal Talent Radar 
Personal expert 

feedback
Personal / Team

business plan

Personal project 
roadmap

Προσωπικό Σχέδιο Ανάπτυξης (Personal development plan)

ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ
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Εικόνα 6: Η ιδέα του ραντάρ απασχόλησης με βάση τα Keicher (2015), Hartz/Petzold (2014) 

 

Η εφαρμογή του ραντάρ απασχόλησης με τους νέους πραγματοποιείται σε επτά στά-

δια (Keicher, 2015):  

1) Ανάλυση οικονομικών δεδομένων 

2) Αποκάλυψη των κοινωνικών μεγατάσεων 

3) Αναστοχασμός σχετικά με τις ευκαιρίες απασχόλησης στο πλαίσιο των οικογε-

νειών εργασίας  

4) Τμηματοποίηση των πελατών με βάση το Sinus Meta Milieus  

5) Εντοπισμός πελατών 

6) Προσδιορισμός και ανάπτυξη υπηρεσιών 

7) Καθορισμός του δυναμικού της αγοράς μέσω κατάλληλων συνεντεύξεων 

Το αποτέλεσμα του μαθησιακού πρότζεκτ είναι ένα προσωπικό ραντάρ απασχόλησης 

για κάθε νέο και η ανάπτυξη έως τριών ιδεών για υπηρεσίες ή προϊόντα με περιφε-

ρειακή τοπική σύνδεση (βλ. εικόνα 7). 

Συνολική άποψη
για ευκαιρίες απασχόλησης

σε μια περιοχή

Υπάρχουσες ικανότητες, δεξιότητες,
ταλέντα και επαγγελματικές προοπτικές

των νέων

Ανάπτυξη
επαγγελματικής

προοπτικής
(PDP/ΠΣΑ)
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Εικόνα 7: Το ραντάρ απασχόλησης ως διεργασία 

 

β) Μαθησιακό πρότζεκτ «Ραντάρ ταλέντων» 

Το ραντάρ απασχόλησης είναι στενά συνδεδεμένο με το ραντάρ ταλέντων, το οποίο 

χρησιμεύει στην αποκάλυψη των ατομικών δυνατοτήτων ανάπτυξης των νέων.  

Σκοπός είναι να δημιουργηθεί μια εικόνα τόσο των ευκαιριών απασχόλησης σε μια 

περιοχή όσο και των διαθέσιμων ταλέντων των νέων. Πόσο μεγάλο είναι το δυνα-

μικό των νέων; Τι μπορούν και τι θέλουν να επιτύχουν οι νέοι; Στη συνέχεια, η αγορά 

και το ταλέντο αντιπαραβάλλονται σε μια ακρόαση εμπειρογνωμόνων (Kröll, 2019a). 

Μια ζήτηση που κανείς δεν μπορεί ή δεν θέλει να ικανοποιήσει δεν αποφέρει ούτε 

οικονομικό όφελος στην περιοχή ούτε στο άτομο. Το ίδιο ισχύει και για ένα ταλέντο 

για το οποίο κανείς δεν ενδιαφέρεται και από το οποίο η αγορά δεν μπορεί να επω-

φεληθεί. 

Συνοψίζοντας, θα πρέπει να απαντηθεί το ερώτημα πού και πώς οι νέοι μπορούν να 

βρουν ευκαιρίες απασχόλησης με βάση την ατομική διάγνωση του ταλέντου τους 

στην περιοχή τους. 

Κατά τη διάρκεια του ραντάρ ταλέντων, αναπτύσσεται ένα προφίλ δυνατών σημείων 

για κάθε νέο άτομο. Το προφίλ αυτό χωρίζεται στους τομείς της προσωπικότητας, 

των γνωστικών ικανοτήτων, των γνώσεων και των ενδιαφερόντων. Η έμφαση δίνε-

ται στα δυνατά σημεία των νέων (Kröll, 2016, 2018c) και όχι στα ελλείμματά τους. Τα 

ελλείμματα λαμβάνονται υπόψη μόνο στο βαθμό που δεν εμποδίζουν τους νέους να 

Δ
ΙΕ

Ρ
ΓΑ

ΣΙ
ΕΣ

 Μ
Α

Θ
Η

ΣΗ
Σ 

/ Α
Ν

Α
ΣΤ

Ο
ΧΑ

ΣΜ
Ο

Υ
ΕΙ

ΣΡ
Ο

Η
ΕΚ

Ρ
Ο

Η
Στοιχειώδες (ή κανένα)

Προσωπικό Σχέδιο Ανάπτυξης

Αναθεωρημένο & Συστηματικό
Προσωπικό Σχέδιο Ανάπτυξης

Ραντάρ ταλέντων

Ραντάρ απασχόλησης

Ακροάση
Ειδικών

Ιδρυτικό
Εργαστήρι

Ακροάση
Ειδικών

ΥΠΟ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΜΕΝΤΟΡΩΝ

Εφ’ όσον η ίδρυση επιχείρησης
αποτελεί προοπτική καριέρας

ΥΠΟ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΜΕΝΤΟΡΩΝ

Ακρόαση 
εμπειρογνωμόνων

Οικονομικά στοιχεία
Κοινωνικές 
Μεγατάσεις

Τμηματοποίηση 
πελατών

Εκροή
Διεργασίας

Εισαγωγή

Οικογένειες εργασίας

Εντοπισμός πελατών ΣυνεντεύξειςΕπιχειρηματικές ιδέες
Συνεδρία αξιολόγησης 

(Matching)

Προϊόν/ Υπηρεσία
του Mentee
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χρησιμοποιήσουν και να αξιοποιήσουν τα δυνατά τους σημεία. Σε αυτή τη βάση, ανα-

δεικνύονται οι κατάλληλες μελλοντικές επαγγελματικές δραστηριότητες στο πλαίσιο 

του ραντάρ απασχόλησης.  

Η διάγνωση του ταλέντου πραγματοποιείται με τα ακόλουθα βήματα (βλέπε εικόνα 8): 

1) Εισαγωγή στο ραντάς ταλέντων 

2) Βιογραφικό σημείωμα 

3) Τεστ ταλέντου 

4) Πανόραμα ζωής 

5) Αξιολόγηση σε ατομικές συζητήσεις 

 

Εικόνα 8: Το Ραντάρ ταλέντων ως διεργασία 

 

Το αποτέλεσμα του ραντάρ ταλέντου είναι ένα ατομικό προφίλ ταλέντου για κάθε 

νέο, το οποίο χρησιμοποιείται για τον προβληματισμό σχετικά με τις προοπτικές στα-

διοδρομίας με βάση τις υπάρχουσες δυνατότητες και τα δυνατά σημεία του νέου 

(Göttling, 2015). 

 

γ) Μαθησιακό πρότζεκτ «Ακρόαση εμπειρογνωμόνων» 

Προκειμένου να συνθέσουν τα αποτελέσματα του ραντάρ ταλέντων και του ραντάρ 

απασχόλησης και να συνδυάσουν το ταλέντο και τη ζήτηση, χρησιμοποιείται η ακρό-

αση εμπειρογνωμόνων. Σε μια ακρόαση εμπειρογνωμόνων αντανακλώνται οι προο-

πτικές σταδιοδρομίας των νέων και στη συνέχεια δίνονται ανατροφοδότηση και 
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συστάσεις, οι οποίες αποτελούν τη βάση για την περαιτέρω ανάπτυξη του προσωπι-

κού σχεδίου ανάπτυξης. Το σύνθημα για κάθε νέο είναι: "Κάνω τον εαυτό μου έργο!". 

Οι νέοι ενθαρρύνονται να θέτουν ενεργά στόχους, να εκφράζουν και να επιδιώκουν 

τα ενδιαφέροντά τους. Με την αντιστοίχιση των απαιτήσεων προσόντων του επαγ-

γελματικού σχεδίου με τις υπάρχουσες τυπικά και άτυπα αποκτηθείσες ικανότητες, 

μπορούν επίσης να προταθούν στη συνέχεια μέτρα ανάπτυξης ικανοτήτων (Kröll, 

2020a, 2020b). 

Η ακρόαση εμπειρογνωμόνων διεξάγεται με τα ακόλουθα βήματα (βλ. εικόνα 9): 

1) Εισαγωγή στους κανόνες της ακρόασης εμπειρογνωμόνων 

2) Προετοιμασία των νέων για την παρουσίαση των προσωπικών τους σχεδίων 

στην ακρόαση εμπειρογνωμόνων 

3) Παρουσίαση στο πλαίσιο της ομάδας εμπειρογνωμόνων 

4) Ανατροφοδότηση από τους εμπειρογνώμονες και τεκμηρίωση  

 

Εικόνα 9: Η Ακρόαση εμπειρογνωμόνων ως διεργασία 

 

Με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων και μεντόρων, οι νέοι καταλήγουν σε μια εμπε-

ριστατωμένη και βιώσιμη βάση για τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη του προσωπικού 

τους σχεδίου ανάπτυξης.  

 

δ) Μαθησιακό πρότζεκτ «Εργαστήριο ιδρυτών» 

Εάν έχουν εντοπιστεί επιχειρηματικές ικανότητες ή ιδέες στους νέους, το εργαστη-

ρίου ιδρυτών μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προώθηση της επιχειρηματικής σκέ-

ψης και δράσης (Kröll, 2018c). Με την υποστήριξη των μεντόρων, οι νέοι μαθαίνουν 

να αναπτύσσουν περαιτέρω την επιχειρηματική τους ιδέα και να επεξεργάζονται 
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βήμα προς βήμα ένα επιχειρηματικό σχέδιο. Το εργαστήριο ιδρυτών περιλαμβάνει 

δέκα μαθησιακά σπριντ: 

1) Ανάπτυξη της επιχειρηματικής ιδέας 

2) Ανάλυση της αγοράς 

3) Εταιρική στρατηγική 

4) Μάρκετινγκ: Το μοντέλο 4-P 

5) Διαδικτυακά εργαλεία μάρκετινγκ και επικοινωνίας 

6) Παραγωγή / Προμήθειες / Logistics / Διαχείριση / Νομική μορφή 

7) Οικονομικό σχέδιο 

8) Περίληψη (elevator pitch)  

 

Το αποτέλεσμα του εργαστηρίου ιδρυτών είναι ένα πλήρως ανεπτυγμένο επιχειρη-

ματικό σχέδιο. Οι νέοι αποκτούν εικόνα των σημαντικότερων βημάτων μιας επιχει-

ρηματικής εκκίνησης, συμπεριλαμβανομένων βασικών (ψηφιακών) στρατηγικών για 

την υλοποίηση του επιχειρηματικού τους σχεδίου.  

 

ε) Προσωπικό Σχέδιο Ανάπτυξης 

Όλα τα αποτελέσματα από τα μαθησιακά πρότζεκτ καταλήγουν σε ένα Προσωπικό 

Σχέδιο Ανάπτυξης (Personal Development Plan), στο οποίο οι αποφάσεις και οι συμ-

φωνίες τεκμηριώνονται και αναπτύσσονται συνεχώς (βλ. εικόνα 9, Kröll 2019a, 

2019b). Οι νέοι ασχολούνται με τα ακόλουθα ερωτήματα: Πού βρίσκομαι τώρα; Πού 

θέλω να πάω; Τι πρέπει να κάνω για να φτάσω εκεί; Ποιες ενέργειες πρέπει να γίνουν 

για να προωθηθεί η ανάπτυξή μου και να πραγματοποιηθούν τα σχέδιά μου; 

 

Εικόνα 10: Δυναμική ανάπτυξη του Προσωπικού Σχεδίου Ανάπτυξης 
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7. Μάθηση σε Μαθησιακά σπριντ (Learning Sprints) 

Όλα τα μαθησιακά πρότζεκτ χωρίζονται σε λεγόμενα μαθησιακά σπριντ. Κάθε μαθη-

σιακό σπριντ αντιπροσωπεύει ένα συνεκτικό σύνολο μαθησιακών ενοτήτων και πε-

ριεχομένου για το οποίο οι εκπαιδευόμενοι αναλαμβάνουν συγκεκριμένες εργασίες 

με μαθησιακό στόχο την ανεξάρτητη επεξεργασία λύσεων, την τεκμηρίωση των α-

ποτελεσμάτων, την ανταλλαγή τους με άλλους, τον σχολιασμό των προτεινόμενων 

λύσεων των μελών της ομάδας τους και τη μεταξύ τους συζήτηση (Kröll et al., 2020). 

Το έργο που ολοκληρώνεται σε ένα μαθησιακό σπριντ αντιπροσωπεύει ένα απτό εν-

διάμεσο μαθησιακό αποτέλεσμα στη συνολική μαθησιακή διαδικασία. Το ενδιάμεσο 

αποτέλεσμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να δώσει ώθηση στις ομάδες μάθησης για 

την περαιτέρω προσέγγισή τους στα επόμενα μαθησιακά σπριντ. Δεδομένου ότι η 

μάθηση στα μαθησιακά σπριντ σχεδιάζεται για να προσαρμόζεται στις ανάγκες των 

ομάδων-στόχων, η εφαρμογή των μαθησιακών πρότζεκτ στη μαθησιακή προσσέ-

γιση Career 4.0 μπορεί να διεξαχθεί τόσο σε συμπαγή μορφή όσο και κατά τη διάρ-

κεια μιας μεγαλύτερης συνεχούς περιόδου (βλ. εικόνα 11). Αυτή η χρονική ευελιξία 

προωθείται από τη χρήση της ψηφιακής μαθησιακής πλατφόρμας. 

 

Εικόνα 11: Οργάνωση Μαθησιακών Πρότζεκτ της προσέγγισης Career 4.0 σε Μαθησιακά Σπριντ  

8. Ανάπτυξη ψηφιακής μαθησιακής πλατφόρμας  

Προκειμένου να προωθηθεί η συνεργατική και ευκίνητη μάθηση μεταξύ των εκπαι-

δευομένων και των οδηγών μάθησης, στο πλαίσιο του έργου αναπτύχθηκε μια ψη-

φιακή μαθησιακή πλατφόρμα ειδικά προσαρμοσμένη στις ανάγκες της μαθησιακή 

προσέγγισης (Kröll et al., 2021a, 2021b). Η μαθησιακή πλατφόρμα υποστηρίζει τη 

διαδικασία αλληλεπίδρασης και ανατροφοδότησης εντός της μαθησιακής ομάδας, 

καθώς και μεταξύ των καθοδηγούμενων ή των μαθησιακών ομάδων και των οδηγών 

Ημερομηνία έναρξης Ημερομηνία Ολοκλήρωσης

Timebox

από λίγες έως εκατοντάδε ώρες

 Τα ευέλικτα μαθησιακά έργα 

οργανώνονται σε μαθησιακά σπριντ

 Σύντομες, ευέλικτες μαθησιακές ενότητες 

σχετικά με θέματα και περιεχόμενα 

μάθησης

 Σταθερή διάρκεια (timebox)

 Συνεργατική, ψηφιακή συνεργασία

 Ατομικές και ομαδικές εργασίες με 

συγκεκριμένους μαθησιακούς στόχους

 Οι προτεινόμενες λύσεις επεξεργάζονται, 

τεκμηριώνονται, συζητούνται, ελέγχονται 

και προσαρμόζονται.

 Τελετουργίες (rituals): 

1) Συνάντηση σχεδιασμού Σπριντ

2) Stand Ups / Καθημερινές συσκέψεις

3) Διαδικασία αυτοεκπαίδευσης

4) Ανασκόπηση Σπριντ (Sprint Review)

5) Αναδρομή στο Σπριντ (Sprint

Retrospective)

Agile Μαθησιακό Πρότζεκτ
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μάθησης. Η ψηφιακή μαθησιακή πλατφόρμα έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί ως 

ευρωπαϊκή δικτυακή πλατφόρμα και να προωθεί την ανάπτυξη των δικτυακών ικα-

νοτήτων όλων των χρηστών (καθοδηγούμενοι, οδηγοί μάθησης, εταίροι του έργου 

κ.λπ.) σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο (Kröll, 2018b). Στην 

ψηφιακή μαθησιακή πλατφόρμα μπορούν να δημιουργηθούν, να συντονιστούν, να 

ανταλλαγούν και να δικτυωθούν ψηφιακές ομάδες μάθησης και να χρησιμοποιηθούν 

οδηγοί μάθησης από όλες τις συμμετέχουσες χώρες της ΕΕ, να δημιουργηθούν προ-

φίλ μεντόρων, να προβληθούν και να επιλεγούν οι επιθυμητοί οδηγοί μάθησης, να 

επικοινωνήσουν μαζί τους και να ζητήσουν ανατροφοδότηση. Η μαθησιακή πλατ-

φόρμα διαθέτει μια καλά αναπτυγμένη λειτουργική μονάδα (module) επικοινωνίας 

και επιτρέπει τη διεξαγωγή συνομιλιών, βίντεο και ηχητικών διασκέψεων καθώς και 

την καταγραφή τους. Με το εργαλείο διαχείρισης εργασιών μπορούν να δημιουργη-

θούν μαθησιακές εργασίες, να σχεδιαστούν στρατηγικές μάθησης και να προβληθεί 

η πρόοδος μάθησης των καθοδηγούμενων. 

Η λειτουργική μονάδα εκπαίδευσης επιτρέπει την εξατομικευμένη δημιουργία μαθη-

σιακών πρότζεκτ από τα υπάρχοντα αλλά και με νέα σπριντ, τα οποία μπορούν να 

διεκπεραιωθούν από τους εκάστοτε καθοδηγούμενους ανεξαρτήτως χρόνου και 

(φυσικού) τόπου. Συνοψίζοντας, η ισχυρή δικτύωση στο πλαίσιο της μαθησιακής 

πλατφόρμας εξυπηρετεί στην ανταλλαγή γνώσεων, βέλτιστων πρακτικών και μαθη-

σιακού υλικού μεταξύ των συμμετεχόντων, γεγονός που υποστηρίζει τον στόχο της 

δημιουργίας μιας διακρατικής δεξαμενής εμπειρογνωμόνων καθώς και μιας ευρω-

παϊκής βιβλιοθήκης/συλλογής διδακτικού/μαθησιακού περιεχομένου, στην οποία ό-

λοι μπορούν να έχουν πρόσβαση και να τη χρησιμοποιούν για τον σχεδιασμό των 

δικών τους μαθησιακών δραστηριοτήτων. 

9.  Ενότητες αυτοεκπαίδευσης για οδηγούς μάθησης  

1) Διαχείριση και κανάλια επικοινωνίας 

2) Σχεδιαστική σκέψη - Σημεία εκκίνησης, έννοιες και εργαλεία 

3) Παροχή εποικοδομητικής ανατροφοδότησης 

4) Ευέλικτη διαχείριση έργων στο ψηφιακό περιβάλλον εργασίας 

5) Αυτοοργάνωση στην ψηφιακή εποχή  
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10.  Εφαρμογή στην πράξη 

Ανάλογα με τις ανάγκες των νέων σε δεξιότητες/ικανότητες, ο στόχος και η εστίαση 

της μαθησιακής προσέγγισης Career 4.0 μπορούν να καθοριστούν με ευελιξία. Έτσι, 

οι ακόλουθες δραστηριότητες μπορούν να πραγματοποιηθούν με τη βοήθεια της μα-

θησιακής προσσέγισής μας (Kröll et al. , 2021a): 

 Κατάρτιση στο πλαίσιο του επαγγελματικού προσανατολισμού με έμφαση στην 

προώθηση επιχειρηματικών και ψηφιακών ικανοτήτων (έφηβοι 16+) 

 Κατάρτιση και ενεργοποίηση των νέων για να «κάνουν τον εαυτό τους έργο» 

προκειμένου να βρουν/αναπτύξουν απασχόληση (νέοι που αναζητούν εργασία) 

 Κατάρτιση για νέους που θέλουν συγκεκριμένα να αυτοαπασχοληθούν και 

χρειάζονται υποστήριξη στην ανάπτυξη και υλοποίηση του επιχειρηματικού σχε-

δίου (δυνητικοί νέοι επιχειρηματίες) 

11. Ερωτήσεις προβληματισμού 

1) Ποιοι είναι οι στόχοι, οι ομάδες-στόχοι και τα θέματα της μαθησιακής προσέγγι-

σης Career 4.0; Ποιο είναι το κίνητρο πίσω από την ανάπτυξη αυτής της μαθησια-

κής προσέγγισης; Παρακαλώ εξετάστε αυτές τις ερωτήσεις και καταγράψτε τις 

απαντήσεις σας.  

2) Ποιοι είναι οι διάφοροι φορείς του έργου και τι ρόλο μπορούν να διαδραματί-

σουν στην μαθησιακή προσέγγιση; Περιγράψτε τους εν συντομία και αναφέρετε 

τα καθήκοντά τους. 

3) Σε ποιες τέσσερις βέλτιστες πρακτικές βασίζεται το έργο; Πώς συνδέονται σε μια 

ολιστική προσέγγισης εκπαίδευσης στην επιχειρηματικότητα; Εξηγήστε εν συ-

ντομία τη συμβολή τους στην ανάπτυξη μιας επαγγελματικής προοπτικής. 

4) Σε ποιες μεθοδολογικές προσεγγίσεις βασίζεται η μάθηση στην μαθησιακή προ-

σέγγιση Career 4.0; 

5) Ποια είναι τα πλεονεκτήματα για τους καθοδηγούμενους και τους μέντορες από 

τη χρήση της μαθησιακής πλατφόρμας; 

6) Σε ποιους τομείς θα εφαρμόζατε την μαθησιακή προσέγγιση; Απαντήστε στην ε-

ρώτηση αυτή με βάση την εμπειρία σας και το επαγγελματικό σας υπόβαθρο. 
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