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O
Mixolo
gist

Ερευνά και 

ανακαλύπτει

Αναζητάει την 

καινοτομία

συνεχώς νέες 

γεύσεις 

Νοιάζεται για την 

τέχνη του

ένα βήμα 

παραπέρα

Προκαλεί τον 

εαυτό του



Every mixologist is a 
bartender                
every bartender is a 
mixologist



να τελειοποιήσει την 

τέχνη του



Ο Σημερινός Learner Είναι 
απαιτητικός

Θέλει γρήγορες λύσεις με 

ποιότητα σε λίγο χρόνο
*

Θέλει να ανταποκριθεί σε 
συνθήκες που μεταβάλλονται 
συνεχώς 

*

Έχει ήδη πρόσβαση στη 

γνώση 
*



Ο Σημερινός Learner μας 

προκαλεί

Ικανότητες μέσα από 

εμπειρίες που 

αξίζουν τον κόπο



Το Learning σήμερα

Εκπαίδευση “in the flow of work” *

Εστιασμένη στον άνθρωπο*

Χτίζει Capability*

Μικρές αλλά ουσιαστικές 
παρεμβάσεις 

Όχι μόνο στο περιεχόμενο και 
την τεχνολογία

Όχι απλά γνώση και δεξιότητες

Νέο μοντέλο 

εργασίας



Organizations 01

02

03

Καμπύλη 

Συγκέντρωσης

Διάρκεια 

προσοχής

ROI

εκπαίδευσης 

και αλλαγή 

συμπεριφοράς



τον τρόπο με τον οποίο 

αντιμετωπίζουμε τη μάθηση



A 
unique 

learning 
canvas

Learning Elements
Experiment & 
Sustainability  

Elements

Digital Tools Expert Team

αποτελούν τη βάση για μάθηση 

μέσω διαφορετικών προσεγγίσεων 

και αντιστοίχισης σε διαφορετικά 
στυλ μάθησης

απαραίτητα εργαλεία που 

επιτρέπουν μια εύκολη, 

αβίαστη και ελκυστική 
μαθησιακή εμπειρία

επιλεγμένες δραστηριότητες που 

ενισχύουν τη μαθησιακή 

διαδικασία και προκαλούν 

ενδιαφέρον για πρακτική 
εφαρμογή

Η πολύ έμπειρη 

και εξειδικευμένη ομάδα 

μας υποστηρίζει 

τους συμμετέχοντες σε κάθε 

βήμα του μαθησιακού τους 
ταξιδιού



AVOCADO 
LEARNING 
EXPERIENCES

A learning 
mixology
CASE STUDY



90 νέοι managers*

TECH COMPANY
Δεν είχαν καμία προηγούμενη 

εκπαίδευση
*

Το στοίχημα Να αυξήσουμε το Leadership 
Capability
Σε μόνο 19 ώρες εκπαίδευσης
Σε διάστημα 3-5 μηνών



Συναντηθήκαμε 8 φορές

Pre works & Post works

Ατομικές και ομαδικές 

δραστηριότητες

HACKATHON

TechCOMPANY…How 

Συνεχή Διάδραση



MAKE DIGITAL 
LEARNING 
WORK. Instantly and 

profitably



Microlearning

Microlearning and

mobile  learning

Εύχρηστο 
Μικρή διάρκεια

10 - 15 λεπτά

Bite-Sized

Βασίζεται σε ποικιλία 

θεμάτων και περιεχομένου, 

videos…

Ποικιλόμορφο

Εστιάζει σε συγκεκριμένα 

concept, δεξιότητες, ιδέες

Συγκεκριμένο


