


ThesSummerSchool: Το πρώτο μου βήμα στο μονοπάτι της 
επιχειρηματικότητας - Αναπτύσσοντας δημιουργικές και τεχνικές 

ικανότητες 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:  20 ώρες      

 

ΗΜΕΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 
 Δευτέρα 26/6 ως Παρασκευή 30/6/2017 

 

ΩΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ  
 10:00 με 14:00 (σε 45λεπτες διδακτικές ώρες) 

 

ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

 

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ 

 Γιάννης Νικολαΐδης, Αναπληρωτής Καθηγητής 

 Κωνσταντίνος Φούσκας, Επίκουρος Καθηγητής 
 

ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΙ ΟΜΙΛΗΤΕΣ 

 Αγγελίδης Παντελής, πρόεδρος Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας 

 Μυλωνάς Θεόφιλος, ιδρυτής Yummy Wallet, πρώην πρόεδρος Σ.Ε.Π.Β.Ε. 

 Χατζηγεωργίου Αλέξανδρος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
 

ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
Ο βασικός στόχος αυτού του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να  προσφέρει 

στους μαθητές που θα το παρακολουθήσουν γνώσεις σχετικά με 

 τη δυνατότητα βιωματικής μάθησης των επιλογών καριέρας, 

 την έννοια και τις επιλογές επιχειρηματικότητας, 

 το πώς δουλεύει μία επιχείρηση, καθώς και 

 τη γνωριμία με πραγματικές επιχειρήσεις, μέσω επισκέψεων. 
Κατά τη διάρκεια του προγράμματος θα πραγματοποιηθούν διαλέξεις και 

πρακτικά εργαστήρια από Καθηγητές του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, οι οποίοι 
μεταφέρουν την τεχνογνωσία τους και δίνουν στους μαθητές την εικόνα του 
σύγχρονου επιχειρηματικού κόσμου. Ακόμη, θα πραγματοποιηθούν ομιλίες από 
διακεκριμένα άτομα στο χώρο του επιχειρείν και συζήτηση μαζί τους πάνω σε 
θέματα επιλογών καριέρας 

  

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ 
Απευθύνεται σε μαθητές – νέους από 14 ως 18 ετών (ή, αλλιώς, σε όσους μόλις 
ολοκλήρωσαν την Γ’ Γυμνασίου ή οποιαδήποτε τάξη του Λυκείου) 

 

  



ΤΙΤΛΟΙ / ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΤΟΥ ThesSummerSchool 

1. 1η  Επιλογή καριέρας και ο δρόμος της Επιχειρηματικότητας  Κωνσταντίνος Φούσκας 

2. 2η  Οι λειτουργίες μιας επιχείρησης  Γιάννης Νικολαϊδης 

3. 3η  Επισκέψεις σε επιχειρήσεις  Κωνσταντίνος Φούσκας - Γιάννης Νικολαϊδης 

4. 4η  Διαλέξεις προσκεκλημένων ομιλητών 

5. 5η 
 Εργαστήριο Καινοτομίας και Δημιουργικότητας – case studies  Κωνσταντίνος 

Φούσκας - Γιάννης Νικολαϊδης 
 Εκδήλωση λήξης – Απονομή πιστοποιητικών παρακολούθησης 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ  ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΗΜΕΡΑ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 

ΔΕΥΤΕΡΑ 26/6 

Επιλογή καριέρας και ο δρόμος της Επιχειρηματικότητας 

 Τι καριέρα θέλω να ακολουθήσω;  

 Ποιο δρόμο πρέπει να πάρω; Τι σημαίνει ο κάθε δρόμος; Μπορώ να τους 
συνδυάσω;  

 Πώς και πού μπορώ να βρω ιδέες για να κάνω μια επιχείρηση; 

 Ο καμβάς επιχειρηματικού μοντέλου  

 Αναζήτηση χρηματοδότησης για την επιχειρηματική ιδέα μου 

 Ανάπτυξη ικανοτήτων παρουσίασης ιδέας  

 Επιχειρηματική ηθική 

 Επιτυχημένοι επιχειρηματίες και επιχειρήσεις 

 Η δική μου επιχειρηματική ιδέα 

ΤΡΙΤΗ   27/6 

Οι λειτουργίες μιας επιχείρησης 

 Παραγωγική λειτουργία (παραγωγή, εφοδιαστική αλυσίδα κ.α.) 

 Εμπορική λειτουργία (πωλήσεις, μάρκετινγκ κ.α.) 

 Οικονομική λειτουργία (λογιστικά, χρηματοοικονομικά κ.α.) 

 Άλλες λειτουργίες (έρευνα και ανάπτυξη, διοίκηση ανθρωπίνων πόρων, 
δημόσιες σχέσεις κ.α.) 

 Πώς συνδυάζονται οι λειτουργίες σε μια ενιαία κατεύθυνση (στρατηγική, 
διοίκηση, καινοτομία κ.α.) 

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/6 Επισκέψεις σε επιχειρήσεις 

ΠΕΜΠΤΗ 29/6 

Διαλέξεις προσκεκλημένων ομιλητών 
 Αγγελίδης Παντελής, πρόεδρος Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας 

 Νομικά και φυσικά πρόσωπα 

 Η χαρά της δημιουργίας 

 Υπάλληλος ή αφεντικό 

 Ευθύνη-Ρίσκο-Αποτέλεσμα-Κέρδος 
 Μυλωνάς Θεόφιλος, ιδρυτής Yummy Wallet, πρώην πρόεδρος Σ.Ε.Π.Β.Ε. 

 Aναπτύσσοντας μια σύγχρονη ψηφιακή επιχείρηση: η περίπτωση του Yummy 
Wallet 

 Χατζηγεωργίου Αλέξανδρος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας 

 Επιχειρηματικότητα και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 

 Τυπική δομή σύγχρονου πληροφοριακού συστήματος (διαδικτυακές εφαρμογές 



και εφαρμογές φορητών υπολογιστικών συσκευών) 

 Προκλήσεις στις επιχειρήσεις που στηρίζονται σε ΤΠΕ 

 Απαιτούμενες δεξιότητες σε επιχειρήσεις με εντατική χρήση λογισμικού 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   
30/6 

Εργαστήριο Καινοτομίας και Δημιουργικότητας – case studies 

 Ηγεσία και ανάπτυξη ομάδας: παιχνίδια ηγεσίας και ανάπτυξης ομάδας 

 Τι είναι καινοτομία; Τι είναι δημιουργικότητα; Ποιες οι διαφορές τους; Πώς 
εκφράζεται η καθεμία; Ποια τα χαρακτηριστικά τους;  

 Πώς μπορώ να αναπτύξω τη δημιουργικότητα μου; 

 Πώς μια επιχείρηση αναπτύσσει την καινοτομία;   

 Πώς συνδυάζεται η δημιουργικότητα με την καινοτομία και την 
επιχειρηματικότητα; 

 Εργαστήριο και παραδείγματα δημιουργικότητας – καινοτομίας 

 Η καινοτομία στην επιχειρηματική ιδέα μου 
Εκδήλωση λήξης – Απονομή πιστοποιητικών παρακολούθησης 

 
 Στους συμμετέχοντες θα δοθεί εκπαιδευτικό υλικό (σημειώσεις, ενδιαφέροντα άρθρα 

κλπ.) μέσω του ολοκληρωμένου συστήματος Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας, καθώς και πιστοποιητικό παρακολούθησης από το 
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 


