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Τίτλος του έργου:  Karriere 4.0 (Career 4.0)

Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 100 % 

Πρόγραμμα:  Erasmus+

Δράση/Πεδίο:  KΑ2: Συνεργασία για καινοτομία και ανταλλαγή ορθών 
πρακτικών / Στρατηγικές Συμπράξεις στον τομέα της 
εκπαίδευσης, της κατάρτισης & της νεολαίας

Διάρκεια:  η Σεπτεμβρίου η Φεβρουαρίου 1  2019 – 28  2022

Χώρες Εταίρων: Βουλγαρία, Γερμανία, Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Ουγγαρία  

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει 
μόνο  τον  συντάκτη  της  και  η  Επιτροπή  δεν  ευθύνεται  για  τυχόν  χρήση  των  πληροφοριών  που  περιέχονται  σε  αυτήν.

Ταυτότητα εγγράφου

Project Identification

www.career4.eu 

Μπορείτε να παρακολουθείτε την πρόοδο της υλοποίησης του έργου
στον ελληνόγλωσσο και στον κεντρικό ιστότοπο.

Το έργο...
                        ...με μια ματιά!

Με συγχρηματοδότηση από το
πρόγραμμα «Erasmus+»
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επικεφαλής Έργου

Ruhr University Bochum
Institute for Work Science

Universitaetsstraße 150, D - 44780 Bochum

www.iaw.rub.de

Prof. Dr. Martin Kröll            
Tel.: +49 (0) 234 32-23293 Tel.: +49 (0)234 32-27 046
Email: martin.kroell@rub.de Email: burova.kristina@rub.de

Kristina Burova-Keßler

Габровска търовско-пронишлена палата
[Βιομηχανικό & Εμπορικό Επιμελητήριο Γκάμπροβο, Γκάμπροβο – Βουλγαρία] 

Università degli Studi di Milano-Bicocca
[Πανεπιστήμιο Μιλάνου Bicocca, Μιλάνο – Ιταλία]

Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara
[Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πετς, Πετς Μπαρανίας – Ουγγαρία]

Ciudad Tecnológica de Valnalón
[  &    – ] Τεχνολογικό Βιομηχανικό Πάρκο Βαλναλόν,Λανγκρέο Αστουρίας Ισπανία

Εταίροι του έργου στην Ευρώπη

Εταίροι του έργου στην Ελλάδα

cytech mobile solutions
Επιστημονικό & Τεχνολογικό Πάρκο
N. Πλαστήρα 100, 70013 Ηράκλειο, Κρήτη

www.cytech.gr  |  www.cytechmobile.com   

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΟΥ: Μαρία Λάμπρου
Tel: +30 2810 314127  |  e-mail: mary[AT]cytech.gr

ηνίοχος.ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ – Ν. Ραπτάκης και ΣΙΑ Ο.Ε.
Καλησπέρηδων 16, 71307 Ηράκλειο Κρήτης
Tel. +30 2810 282886

www.eniochos.com

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΟΥ: Αθανάσιος Βούρλας
Κινητό: 694 8111941, email: athanasios.vourlas[AT]eniochos.com

www.career4.eniochos.gr 



Μια κεντρική ομάδα-στόχος είναι Μέντο-

ρες/Καθοδηγητές Μάθησης και 

σχετικοί οργανσιμοί/φορείς, 

που θέλουν να συνεισ-

φέρουν στην υπο-

στήριξη νέων.

Νέοι (από 16 ετών) που θέλουν να λάβουν 

υποστήριξη στον προγραμματισμό της 

σταδιοδρομίας τους, αποτε-

λούν τη δεύτερη κεντρική 

ομάδα στόχου του 

έργου.

Ομάδες-Στόχοι του έργου Career 4.0 
Βελτιστοποιημένη συνεργασία για δυναμικά αποτελέσματα

Χρονοδιάγραμμα του έργου Career 4.0
Συστηματική υλοποίηση των στόχων του έργου

Στο πλαίσιο του έργο θα αναπτυχθεί μια 

ψηφιακή πλατφόρμα για νέους και Μέντο-

ρες/Καθοδηγητές, που προωθεί τη συν-

εργατική, αναστοχαστική και ευπροσάρμο-

στη μάθηση. Η μαθησιακή πλατφόρμα 

διασφαλίζει την άμεση επικοινωνία, την 

ανατροφοδότηση, την ευελιξία στη χρήση 

του μαθησιακού περιεχομένου και συνεχή 

διαχείριση έργου (project management) 

όλων  των  σχετικών  δραστηριοτήτων.

Έτσι, μια ολιστική προσέγγιση της εκπαίδευ-

σης στην επιχειρηματικότητα θα είναι 

διαθέσιμη σε όλες τις χώρες των εταίρων του 

έργου. Με την χρήση μεθόδων όπως π.χ. του 

ραντάρ απασχόλησης και τη δημιουργία ενός 

προσωπικού σχεδίου ανάπτυξης, οι νέοι θα 

μπορούν να προετοιμάζονται για τη συνεχώς 

αυξανόμενη πίεση για καινοτομία και τις 

αυξανόμενες  προσδοκίες  ικανοτήτων.

Κύριο μέλημα είναι η καθοδήγηση νέων για 

τη δημιουργία ενός προσωπικού σχεδίου 

ανάπτυξης, που να μπορεί να προσαρμο-

στεί στη δυναμική της αγοράς εργασίας. 

Στόχος είναι η εξέλιξη των ικανοτήτων των 

νέων, ώστε αυτές  να συνάδουν με τις απ-

αιτήσεις της αγοράς εργασίας.

Η ολιστική προσέγγιση υποστηρίζει την 

ατομική μάθηση όλων των εμπλεκόμενων 

καθώς και την αυτο-οργανωμένη μάθηση 

σε ομάδες (συνεργατική μάθηση).

Η πλατφόρμα ψηφιακής μάθησης, που ανα-

πτύσσεται στο πλαίσιο του έργου για όλους 

τους πιθανούς χρήστες (Διοργανωτές, Μέν-

τορες, υποστηριζόμενους Νέους) δημι-

ουργεί τις προϋποθέσεις για στοχευμένη 

επικοινωνία, αποτελεσματική  ανατρο-

φοδότηση, βελτιστοποιημένη διαχείριση 

ποιότητας  διασφαλίζοντας τη βιωσιμότη-

τα των αποτελεσμάτων.

Στόχοι του έργου Career 4.0 
Ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων μέσω μιας ολιστικής προσέγγισης

Αντικείμενο του έργου Career 4.0 
Προετοιμασία των νέων για τις προκλήσεις του μέλλοντος
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Στοιχειώδες (ή κανένα)
Προσωπικό Σχέδιο Ανάπτυξης

Αναθεωρημένο &  Συστηματικό
Προσωπικό Σχέδιο Ανάπτυξης

ΥΠΟ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΜΕΝΤΟΡΩΝ

Ραντάρ Ταλέντων

Ραντάρ Αγοράς Εργασίας

Ακροάση
Ειδικών

Εφ’ όσον η ίδρυση επιχείρησης
αποτελεί προοπτική καριέρας

Ιδρυτικό
Εργαστήρι

Παρά τις κάποιες θετικές εξελίξεις σχετικά 

με την ανεργία των νέων στην Ευρώπη, 

πολλοί νέοι παραμένουν άνεργοι. 

Επιπλέον, megatrends (μεγα-

τάσεις) όπως ψηφιακός με-

τασχηματισμός, δημογρα-

φική μετατόπιση, κλιμα-

τική αλλαγή, οδηγούν σε 

συνεχείς αλλαγές και 

στην αγορά εργασίας και 

θέτουν νέες απαιτήσεις 

στους νέους όσον αφορά σε 

δεξιότητες και ικανότητες.

Για να βοηθήσει στην διαχείριση 

αυτής της προβληματικής, το ερευ-

νητικό έργο Career 4.0 χρησιμοποιεί τις 

τρέχουσες μεγατάσεις ως ευκαιρία, για να 

δημιουργήσει μια καινοτόμο μαθησιακή 

προσέγγιση για νέους και μέντορες/κα-

θοδηγητές, η οποία θέτει στο κέντρο της 

την νοοτροπία της  agility.

Το έργο βασίζεται σε αποδε-

δειγμένη «βέλτιστη πρα-

κτική» στον τομέα της εκ-

παίδευσης στην επιχειρη-

ματικότητα, την οποία συν-

δυάζει με μεθόδους agile 

learning και αναπτύσσει μια 

ψηφιακή πλατφόρμα μά-

θησης/mentoring προς ενί-

σχυση της διαφάνειας, της 

αναθεώρησης και της προ-

σαρμοστικότητας της δια-

δικασίας μάθησης/καθο-

δήγησης.

,
Το 

«Learning Model 

Career 4.0»  στοχεύει στη 

δημιουργική, εστιασμένη στο 

μέλλον, αυτο-οργανωμένη μάθηση, 

στην προώθηση της επιχειρηματικής 

αντίληψης και στην ενίσχυση 

ψηφιακών δεξιότητων των 

νέων στην Ευρώπη!
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Εναρκτήρια
συνδιάσκεψη

Εκπαίδευση
εταίρων (1)

Εκπαίδευση
εταίρων (2) 

Ενδιάμεση
Συνδιάσκεψη
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Εκπαίδευση
Μεντόρων

ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Εργαστήρια
Ειδικών Τελική

Συνδιάσκεψη

Πρωτότυπο Ψηφιακής Πλατφόρμας

Εκπαιδευτικό Υλικό
TEΣT

Προσαρμογές, Έτοιμη προς χρήση ψηφιακή πλατφόρμα

2019

01 02 04 03 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 09 10 11 12

Ενότητες Αυτο-Διδασκαλίας TEΣT

Προσαρμογές στις χώρες των εταίρων

Αποτίμηση ανά
χώρα εταίρων

Διάχυση των
αποτελεσμάτων

Τελικές
Προσαρμογές

01 02 04 03 05 06 07 08 09 10 11 12

ΕΝ
Α

ΡΞ
Η

ΤΕ
ΛΟ

Σ

2020 2021 2022

ΝΕΟΙ  /  ΝΕΕΣ...

... σε σχολική ή επαγγελματική 
εκπαίδευση
(περ. 16 έως 19 ετών) 

... μετά την εκπαίδευση, σε 
επαγγελματική δραστηριότητα

(περ. 19 έως 25 ετών) 

... με ακαδημαϊκό υπόβαθρο, 
επαγγελματικά προσόντα 

(περ. 24 ετών και μεγαλύτεροι)

λεα ίαγρΕ & ιοδοθέ
Μ
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Καθοδηγούμενοι | M
entees

ΦΟΡΕΙΣ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ...
... Πανεπιστήμια / 

(επαγγελματικά) σχολεία
... Φορείς προώθησης 

απασχόλησης
... Επιχειρήσεις με 

προγράμματα μαθητείας
... Επιμελητήρια

ΠΡΟΣΩΠΑ (ΟΜΑΔΕΣ)...
... (τέως) επιχειρηματίες

... (συνταξιοδοτημένοι) Managers
... μέλη επαγγελματικών δικτύων 

... έμπειροι mentors και coaches

Αυτο-οργάνωση, Δημιουργία δικτύου, 

Στοχευμένο Προσωπικό Σχέδιο Ανάπτυξης

Απόκτηση προσόντων, Εκπαίδευση σε μεθόδους,

Ανταλλαγή Know-How, Διαχείριση Έργου

Δυναμική Δικτύωση Δυναμικός Σχεδιασμός Καριέρας

Ακροάση
Ειδικών

ΥΠΟ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΜΕΝΤΟΡΩΝ
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