
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΑΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΡΟΥΛΗΣ

ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑΓΙΑ ΤΗΝΤΗΝ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Θεσσαλονίκη 2002

Επιβλέπων καθηγητής: Βλαχοπούλου Μαρία
Εξεταστής: Μάνθου Βασιλική

Ημερομηνία Παρουσίασης: 7/2/02



ΟιΟι μικρομεσαίεςμικρομεσαίες επιχειρήσειςεπιχειρήσεις στηνστην ΕλλάδαΕλλάδα καικαι
τηντην ΕυρωπαϊκήΕυρωπαϊκή ΈνωσηΈνωση

• Ελλάδα, η χώρα των ΜΜΕ
• Αποτελούν την πλειοψηφία και στην
Ευρωπαϊκή Ένωση

• Παρουσιάζουν αντοχές στα προβλήματα
(ρυθμοί ανάπτυξης, ανεργία)

• Δυσκολία στη χρηματοδότησή τους



ΗΗ ΓυναικείαΓυναικεία ΕπιχειρηματικότηταΕπιχειρηματικότητα

• Είναι πολύ υποτονική
• Εν μέρει οφείλεται και στις «κατατμήσεις» των
επαγγελμάτων

• Αποτελεί ενδιαφέροντα τομέα έρευνας και
επένδυσης



ΗΗ παρούσαπαρούσα εργασίαεργασία......
… βλέπει το θέμα από τρείς οπτικές γωνίες:

• Από την οπτική γωνία της γυναικείας
επιχειρηματικότητας, 

• Από την εκπαιδευτική οπτική γωνία και
• Από την οπτική γωνία της πολυμεσικής
τεχνολογίας.



ΗΗ δομήδομή τηςτης εργασίαςεργασίας……
•• ΕΙΣΑΓΩΓΗΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η μικρή και η μεσαία επιχείρηση.
•• ΠΡΩΤΟΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣΜΕΡΟΣ: Η Γυναίκα Επιχειρηματίας
•• ΔΕΥΤΕΡΟΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣΜΕΡΟΣ: Συνοπτική παρουσίαση του

Πολυμεσικού - Εκπαιδευτικού πακέτου
•• ΤΡΙΤΟΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣΜΕΡΟΣ: Έξι βασικά βήματα για την

ίδρυση και τη διεύθυνση της επιχείρησής σας
•• ΤΕΤΑΡΤΟΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΡΟΣΜΕΡΟΣ: Το e-επιχειρείν σήμερα
•• ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Οι Νέες Τεχνολογίες
•• ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙΙ: Τα κείμενα του CD.



ΗΗ μικρήμικρή καικαι μεσαίαμεσαία επιχείρησηεπιχείρηση

• Κυριαρχεί στην Ελλάδα και Ευρώπη
• Δημιουργεί θέσεις εργασίας
• Υστερεί σε κατάρτιση, δεξιότητες και πρόσβαση
στις νέες τεχνολογίες και καινοτομίες

• Συνεπώς κινεί το ενδιαφέρον της ΕΕ…

ΕΙΣΑΓΩΓΗΕΙΣΑΓΩΓΗ



ΗΗ γυναίκαγυναίκα επιχειρηματίαςεπιχειρηματίας

• Υπάρχουν εφεδρείες ενέργειας και ταλέντου, 
αναξιοποίητων ακόμα

• Οριζόντια κατάτμηση: «ανδρικά» και
«γυναικεία» επαγγέλματα

• Κάθετη κατάτμηση: οι γυναίκες στις
χαμηλόβαθμες και χαμηλόμισθες θέσεις

ΜΕΡΟΣΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΠΡΩΤΟ



ΤοΤο θεωρητικόθεωρητικό μοντέλομοντέλο

Η υποψήφια
επιχειρηματίας

Χαρακτηριστικά
Προσωπικότητας
• Επιχειρηματικά
χαρακτηριστικά -

δεξιότητες
• Εργασιακή εμπειρία, 
παιδεία, υποδομή, 

καταγωγή

Επιχειρημα-
τική ιδέα

Επιχειρηματικό
σχέδιο

(business plan)

Kεφάλαια
Πόροι
Ανθρώπινο δυναμικό
Δράση (σχεδιασμός,     

πρόγραμμα)
Κίνδυνοι
Χρηματοδότηση
Μάρκετινγκ

μάνατζμεντ

Προσδοκίες-κίνητρα
• Κέρδος
Ανάγκη για επιβίωση
Ψυχολογική - προσωπική
ικανοποίηση αναγκών

Εσωτερικό περιβάλλον
(οικογένεια, φίλοι)

Ικανοποίηση -
ανταμοιβή

Εξωτερικό περιβάλλον (κοινωνία, 
συνεργάτες, ανταγωνιστές)



ΠαρουσίασηΠαρουσίαση τουτου ΠολυμεσικούΠολυμεσικού––ΕκπαιδευτικούΕκπαιδευτικού ΠακέτουΠακέτου ΙΙ

• Παρουσιάζει πολυμεσικάπολυμεσικά την πληροφορία (καλύτερη
«διάχυση» του υλικού)

• Επιτρέπει ελεύθερη πλοήγησηπλοήγηση στα κεφάλαια
• Παρουσιάζει δόμηση της ύλης ««σεσε βάθοςβάθος»»
• Παρουσιάζει ισχυρή διαλογικότηταδιαλογικότητα με το χρήστη
• Έχει δυνατότητες επέκτασηςεπέκτασης (e-learning, www)
• To θέμα της ευχρηστίαςευχρηστίας
• Το θέμα των εκπαιδευτικών, πολυμεσικών και
διαδικτυακών διεπαφώνδιεπαφών (interfaces)

ΜΕΡΟΣΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΔΕΥΤΕΡΟ

ΓιατίΓιατί πολυμεσικόπολυμεσικό;;



•• ΘεωρίαΘεωρία: επιχειρηματικότητα, μάρκετινγκ, 
μάνατζμεντ, νομικά θέματα, …

•• ΚαθοδήγησηΚαθοδήγηση: Βήματα ίδρυσης και λειτουργίας της
επιχείρησης

•• ΕξάσκησηΕξάσκηση: Φύλλα εργασίας για αυτοαξιολόγηση
(βασική αρχή της εκπαίδευσης ενηλίκων)

•• ΑναφορέςΑναφορές: Νέες τεχνολογίες, οργανισμοί, links…

ΜΕΡΟΣΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΔΕΥΤΕΡΟ

ΠαρουσίασηΠαρουσίαση τουτου ΠολυμεσικούΠολυμεσικού––ΕκπαιδευτικούΕκπαιδευτικού ΠακέτουΠακέτου ΙΙΙΙ

ΓιατίΓιατί εκπαιδευτικόεκπαιδευτικό;;

ΤελικάΤελικά έχουμεέχουμε έναένα CBTCBT πακέτοπακέτο……



ΤαΤα έξιέξι βήματαβήματα

Κάθε βήμα περιέχει και «φύλλα εργασίας»

ΜΕΡΟΣΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΤΡΙΤΟ



ΤοΤο ee--επιχειρείνεπιχειρείν σήμερασήμερα

• Marketing Information Systems (MAIS)
• Customer Relationship Systems (CRM)
• Internet Marketing

ΜΕΡΟΣΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΤΕΤΑΡΤΟ

ΠολλέςΠολλές νέεςνέες έννοιεςέννοιες γιαγια τητη//τοτο νέονέο επιχειρηματίαεπιχειρηματία……

ΌμωςΌμως ! ! ……

• Υπάρχει αναγκαιότητα διαδικτυακής εταιρικής
παρουσίας

• Απαιτείται γνώση των πλεονεκτημάτωνπλεονεκτημάτων και
προβλημάτωνπροβλημάτων της ηλεκτρονικής επιχείρησης



ΗΗ ΕπέκτασηΕπέκταση τουτου παρόντοςπαρόντος πακέτουπακέτου……

1. Δημιουργία ενός υποστηρικτικούυποστηρικτικού wwwwww--portalportal με θέματα
σχετικά με την επιχειρηματικότητα και ειδικότερα με τη
γυναικεία επιχειρηματικότητα.

2. Δημιουργία ενός distance learning distance learning περιβάλλοντοςπεριβάλλοντος για την
επιχειρηματικότητα, βασισμένου στις αρχές της Ανοικτής και
εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και της Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

3.3. ΠροσαρμογήΠροσαρμογή onon--demanddemand σε ειδικές περιπτώσεις εκπαίδευσης
(μειονεκτούσες ομάδες πληθυσμού, γεωγραφικά
απομακρυσμένες ή άτομα με ειδικές ανάγκες κλπ…)

ΤΟΤΟ ΜΕΛΛΟΝΜΕΛΛΟΝ

…… θαθα μπορούσεμπορούσε νανα περιλαμβάνειπεριλαμβάνει::



ΟιΟι ΝέεςΝέες ΤεχνολογίεςΤεχνολογίες

• Νέες τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεματικής
• Τα Πολυμέσα
• WWW και Internet
• Ηλεκτρονικές υπηρεσίες (e-services)
• Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ και Logistics

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ



ΤαΤα κείμενακείμενα τουτου CDCD

Βασίζονται στη δουλειά: 
««ΓυναίκαΓυναίκα καικαι ΕπιχειρηματικότηταΕπιχειρηματικότητα: : πώςπώς νανα
ξεκινήσετεξεκινήσετε καικαι νανα διευθύνετεδιευθύνετε τητη δικήδική σαςσας

επιχείρησηεπιχείρηση»»
των Άννα Τριχοπούλου, Ελεονώρα
Καρασαββίδου και Άννα Ψαρρά του Κέντρου
Στήριξης και Προώθησης της Γυναικείας
Επιχειρηματικότητας «ΕΡΓΑΝΗ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙΙ



ΠαραδοτέαΠαραδοτέα

• Έντυπη μορφή που περιγράφει αναλυτικά όσα
παρουσιάστηκαν συνοπτικά στο παρόν. 

• CD, το οποίο περιέχει την καθαυτού παρουσίαση.
• Συνοδευτικό συνοπτικό εγχειρίδιο εγκατάστασης
και χρήσης του προγράμματος.

ΕυχαριστώΕυχαριστώ

ΑθανάσηςΑθανάσης ΚαρούληςΚαρούλης
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