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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 
Η Μονάδα Καινοηομίαρ και Δπισειπημαηικόηηηαρ – ΜΟΚΔ ηος ΤΔΙ Αθήναρ απνηειεί 

έλα απφ ηνπο ππιψλεο ηεο „Γνκήο Απαζρφιεζεο θαη Σηαδηνδξνκίαο –ΓΑΣΤΑ‟ ηνπ 

Ιδξχκαηνο. Δληάζζεηαη ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Δθπαίδεπζε θαη δηα Βίνπ Μάζεζε 

ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο θαη θηινδνμεί κέζα απφ δξάζεηο ζπκπιεξσκαηηθήο εθπαίδεπζεο 

αιιά θαη άιιεο εθδειψζεηο λα επαηζζεηνπνηήζεη θαη λα εμνηθεηψζεη ηνπο θνηηεηέο κε ηελ 

Καηλνηνκία , ηελ Παξαγσγηθή Γηαδηθαζία θαη ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα. 

Βαζικοί ζηόσοι ηηρ ΜΟΚΔ και ηων πποηεινόμενων επιμέποςρ δπάζεων ζηα πλαίζια ηος 

έπγος είναι:  

 Να ηονώζει ηο ενδιαθέπον ηυν θοιηηηών ππορ ηην αςηοαπαζσόληζη και ηην επισειπημαηική 

δπάζη ππορ ηην καηεύθςνζη παπαγυγήρ νέυν καινοηομικών πποφόνηυν, διαδικαζιών και 

ςπηπεζιών.  

 Να πποζθέπει ηιρ απαπαίηηηερ γνώζειρ ώζηε να εςαιζθηηοποιηθούν οι θοιηηηέρ ζηην 

καινοηομία, να αποκηήζοςν ηην ικανόηηηα ηηρ επισειπημαηικήρ ζκέτηρ, ηηρ 

δημιοςπγικόηηηαρ, ηηρ ποιόηηηαρ ηος πποφόνηορ και ηηρ ςγιούρ ανηαγυνιζηικόηηηαρ.  

 Να πποζθέπει ηιρ απαπαίηηηερ γνώζειρ και να ενθαππύνει ηην ανάλητη παπαγυγικών 

επισειπημαηικών ππυηοβοςλιών.  

 

Αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ην έξγν θαη ηηο δξάζεηο ηεο ΜΟΚΔ ν ελδηαθεξφκελνο ζα  βξεη 

ζηηο ηζηνζειίδεο ηεο ΜΟΚΔ:    www.moke.teiath.gr/moke/ 

 

Σηα πιαίζηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ε ΜΟΚΔ ηνπ ΤΔΙ Αζήλαο δηνξγαλψλεη Σεκηλάξην κε 

ηίηιν: 

‘Καινοηομία, Δπισειπημαηικόηηηα και Μοπθέρ Δπισειπήζεων’ 

 
 Τν Σεκηλάξην απεπζχλεηαη ζηνπο θνηηεηέο ηεο Σρνιήο Τερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ, ηδηαίηεξα 

απηνχο ησλ ηειεπηαίσλ εμακήλσλ θαη έρεη ζπλνιηθή δηάξθεηα δέθα (10) σξψλ.   
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Δνόηηηερ ηος Σεμιναπίος: 
 

Τν Σεκηλάξην πεξηιακβάλεη ηηο αθφινπζεο ηέζζεξηο ζεκαηηθέο ελφηεηεο : 

 

Θεμαηικέρ ενόηηηερ Γιδακηικέρ 

ώπερ 

 

Α. Θεωπηηικό μέπορ 

 

 

1. Η έλλνηα, νη ηχπνη θαη εξγαιεία ηεο θαηλνηνκίαο 

2 

 

2. Η έλλνηα ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη νη κνξθέο ησλ επηρεηξήζεσλ 

2 

 

Β. Δπγαζηηπιακό Μέπορ 

 

 

3.Μειέηε Πεξίπησζεο : Αλάπηπμε θαηλνηνκηθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

 

4 

 

4. Άζθεζε : Δθαξκνγή ηερληθψλ θαηλνηνκίαο θαη επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

2 

 

 

Ππόγπαμμα -  Χπονική διάπκεια  - Χώπορ διεξαγωγήρ : 
  

Σχλνιν 10 ψξεο. 

Τν Σεκηλάξην ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην Αμθιθέαηπο Πληποθοπικήρ ζηο κηίπιο Κ16 ηνπ 

ΤΔΙ Αζήλαο. 

 

Ππόγπαμμα:     Σάββαηο 10 / 12 / 2011  ,    10 πμ  -  14 μμ  (Θεωπηηικό μέπορ) 

                           Σάββαηο 17 / 12 / 2011  ,      9 πμ  -  15 μμ  (Δπγαζηηπιακό μέπορ) 

 

Βεβαίωζη Σςμμεηοσήρ 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζην Σεκηλάξην ζα ιάβνπλ Βεβαίσζε ζπκκεηνρήο  θαη παξαθνινχζεζεο. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ Σεκηλαξίνπ ζα θξαηνχληαη παξνπζίεο. 

 

 

                  ------------------------------------------------------------------------ 

 

 

                   



 
 

 

 

 

Φςζιογνωμία Σεμιναπίος  

 

Τίηλορ:   Καινοηομία, Δπισειπημαηικόηηηα και Μοπθέρ Δπισειπήζεων  
 

Ειζηγηηής: Δρ. Γιάννης Φαηζηκιάν, Επιζηημονικός Σσνεργάηης ΤΕΙ Αθήνας 

 

 

Γενικά - Σηόσοι : 
 

Δίλαη πιένλ επξχηαηα απνδεθηή ε απμαλφκελε ζεκαζία ηεο γλψζεο θαη ηεο θαηλνηνκίαο σο 

εηζξνή ζηηο παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο. Η απμαλφκελε ζεκαζία ηεο γλψζεο σο ζπληειεζηή 

παξαγσγήο (δίπια ζηελ εξγαζία θαη ζην θεθάιαην) εμεγείηαη απφ ηελ ζπζζψξεπζε ηεο 

ηερληθήο γλψζεο δηαρξνληθά θαη απφ ηελ ρξήζε ησλ Τερλνινγηψλ ηεο Πιεξνθνξηθήο θαη 

ησλ Δπηθνηλσληψλ (ΤΠΔ), νη νπνίεο θαηέζηεζαλ ηελ ηερληθή γλψζε δηαζέζηκε θαη 

πξνζβάζηκε πνιχ γξήγνξα θαη ζε παγθφζκηα θιίκαθα. Η γλψζε θαη ε θαηλνηνκία είλαη ην 

θέληξν ηεο ζχγρξνλεο Οηθνλνκίαο ηεο Γλψζεο (Knowledge-based economy). Σηνλ λέν απηφ 

ηχπν νηθνλνκίαο, ε ηθαλφηεηα δεκηνπξγίαο, δηάδνζεο θαη αμηνπνίεζεο ηεο γλψζεο θαη ηεο 

θαηλνηνκίαο αλαγλσξίδεηαη πιένλ ζήκεξα σο ε βαζηθή πξνυπφζεζε απφθηεζεο 

δηαηεξήζηκνπ αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο. Η επηρεηξεκαηηθφηεηα απνθηά λέα ζεκαζία 

ζηελ Οηθνλνκία ηεο Γλψζεο, δεδνκέλνπ φηη ζπληζηά κεραληζκφ ή ιεηηνπξγία κέζσ ηνπ 

νπνίνπ ε γλψζε, ε νπνία δεκηνπξγείηαη ζε έλαλ νξγαληζκφ, λα κπνξεί λα κεηαηξαπεί ζε 

εκπνξεχζηκν θαηλνηνκηθφ πξντφλ ή θαηλνηνκηθή ππεξεζία ζε κηα λέα επηρείξεζε.   

 
Οη ζηφρνη ηνπ Σεκηλαξίνπ είλαη νη εμήο :  

 

 Να αλαγλσξίζνπλ νη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ ΤΔΙ Αζήλαο ηα δεηήκαηα ηεο θαηλνηνκίαο 

θαη ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ζην πιαίζην ησλ πνιχπινθσλ δηεξγαζηψλ πνπ 

ζπληεινχληαη ζην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ,  

 Να πξνζδηνξίζνπλ νη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ ΤΔΙ Αζήλαο ηηο έλλνηεο, ηηο κεζφδνπο θαη ηα 

εξγαιεία γηα ηε δηακφξθσζε ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο.  

 Να εθαξκφζνπλ νη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ ΤΔΙ Αζήλαο θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ ΤΔΙ Αζήλαο 

ηηο κεζφδνπο θαη ηα εξγαιεία αλάπηπμεο θαη πινπνίεζεο ηεο θαηλνηνκηθήο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο. 

 Να θαηαλνήζνπλ, κέζσ ηεο παξνπζίαζεο κειεηψλ πεξηπηψζεσλ, ηηο 

ζπλζήθεο/ηξφπνπο παξαγσγήο θαηλνηνκηψλ κέζα ζηνπο νξγαληζκνχο θαη λα 

αληηιεθζνχλ ηηο επηπηψζεηο ζηελ ιεηηνπξγία θαη απφδνζή ηνπο. 

 Να απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ ΤΔΙ Αζήλαο θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ ΤΔΙ Αζήλαο 

επλντθή ζηάζε απέλαληη ζηελ θαηλνηνκία θαη επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη λα απνδερζνχλ 

ηε ζεκαζία ηνπο. 

 Να ζπκπιεξψζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο πνπ απνθηνχλ απφ ηηο εγθχθιηεο ζπνπδέο ηνπο.   

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Μαθηζιακά αποηελέζμαηα : 
 

Μεηά ην ηέινο ηνπ Σεκηλαξίνπ νη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ ΤΔΙ Αζήλαο ζα είλαη ηθαλνί : 

 

 Να πξνζδηνξίδνπλ ηνλ ζεκειηψδε ξφιν ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

ζηελ  εθαξκνζκέλε ρξήζε ηεο γλψζεο κε ζθνπφ ηελ παξαγσγή ή/θαη παξνρή λέσλ ή 

νπζηαζηηθά βειηησκέλσλ πξντφλησλ, δηαδηθαζηψλ ή/θαη ππεξεζηψλ πνπ βξίζθνπλ 

άκεζεο παξαγσγηθήο, ρξεζηηθήο ή/θαη εκπνξηθήο εθαξκνγήο. 

 Να πεξηγξάθνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θαηλνηνκίαο, ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη 

ησλ κνξθψλ ησλ επηρεηξήζεσλ. 

 Να πξνζδηνξίδνπλ ηηο επηπηψζεηο ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηελ 

ιεηηνπξγία θαη απφδνζε ησλ νξγαληζκψλ. 

 Να απνθαζίδνπλ πνηεο κνξθέο θαηλνηνκηθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζα επηιέμνπλ θαη 

λα ηηο πινπνηνχλ. 

  

Δνόηηηερ ηος Σεμιναπίος: 
 

Τν Σεκηλάξην πεξηιακβάλεη ηηο αθφινπζεο ηέζζεξηο ζεκαηηθέο ελφηεηεο : 

 

Θεμαηικέρ ενόηηηερ Γιδακηικέρ 

ώπερ 

 

Α. Θεωπηηικό μέπορ 

 

 

1. Η έλλνηα, νη ηχπνη θαη εξγαιεία ηεο θαηλνηνκίαο 

2 

 

2. Η έλλνηα ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη νη κνξθέο ησλ επηρεηξήζεσλ 

2 

 

Β. Δπγαζηηπιακό Μέπορ 

 

 

3.Μειέηε Πεξίπησζεο : Αλάπηπμε θαηλνηνκηθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

 

4 

 

4. Άζθεζε : Δθαξκνγή ηερληθψλ θαηλνηνκίαο θαη επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

2 

 

 

Σε ποιοςρ απεςθύνεηαι : 

 
Τν Σεκηλάξην απεπζχλεηαη  ζηνπο θνηηεηέο/ηξηεο ηεο Σρνιήο Τερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ ηνπ 

ΤΔΙ Αζήλαο. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Ππόγπαμμα -  Χπονική διάπκεια  - Χώπορ διεξαγωγήρ : 
  

Σχλνιν 10 ψξεο. 

Τν Σεκηλάξην ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην Ακθηζέαηξν Πιεξνθνξηθήο ζην θηίξην 16 ηνπ ΤΔΙ 

Αζήλαο. 

 

Πξφγξακκα:   Σάββαην 10 / 12 / 2011  ,    10 πκ  -  14 κκ  

                       Σάββαην 17 / 12 / 2011  ,      9 πκ  -  15 κκ 

 

Δκπαιδεςηικέρ ηεσνικέρ : 
 

 Δηζήγεζε. 

 Δξσηήζεηο – Απαληήζεηο. 

 Δξγαζία ζε νκάδεο. 

 Άζθεζε. 

 Σπδήηεζε. 

 Brain - storming.  

 Μειέηε Πεξίπησζεο 

 

Δκπαιδεςηικά μέζα : 
 

 Power Point: Πξνβνιή δηαθαλεηψλ. 

 Έληππν πιηθφ. 

 Video. 

 CD-ROM. 

 

 

Αξιολόγηζη ηος Σεμιναπίος : 
 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ Σεκηλαξίνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ε ηερληθή ηεο ζπκπιήξσζεο 

δνκεκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ, δηφηη κε ηελ ρξήζε ηεο ηερληθήο απηήο επηηπγράλεηαη εχθνια 

ε αηνκηθή παξνπζίαζε απφςεσλ, ρσξίο λα δεκηνπξγείηαη ζπκπιεξσκαηηθφο θφξηνο 

εξγαζίαο γηα ηνπο θνηηεηέο. Η ηερληθή απηή δελ είλαη ρξνλνβφξα, ζε ζχγθξηζε κε ηελ 

αηνκηθή παξνπζίαζε απφςεσλ θαη δελ παξαηεξείηαη επηπιένλ θφπσζε θαη απψιεηα ηεο 

πξνζνρήο έσο φηνπ κηιήζνπλ φινη, ηδηαίηεξα φηαλ νη  νκάδεο ζπκκεηερφλησλ είλαη 

κεγαιχηεξεο ησλ 10-12 αηφκσλ. 

Βεβαίωζη Σςμμεηοσήρ 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζην Σεκηλάξην ζα ιάβνπλ Βεβαίσζε ζπκκεηνρήο  θαη παξαθνινχζεζεο. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ Σεκηλαξίνπ ζα θξαηνχληαη παξνπζίεο. 
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