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ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 
 

ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

Δρ. ΑΖΑΡΙΑ ΑΛΜΠΕΡΤΟΣ 
 
 

Α. Βασικοί στόχοι της εργασίας. 

Οι βασικοί στόχοι της εργασίας είναι: 

1. Να δημιουργηθούν ομάδες των 2 ατόμων έτσι ώστε οι φοιτητές να δουλέψουν ομαδικά 

και να αποκτήσουν βιωματική εμπειρία πάνω στα στοιχεία της συνεργατικότητας και της 

επαγγελματικής επικοινωνίας.  

2. Να σκεφτεί και να επιλέξει η κάθε ομάδα ένα ενδιαφέρον και καινοτομικό θέμα το οποίο 

να σχετίζεται άμεσα με τις πωλήσεις. 

3. Να παρουσιάσει η κάθε ομάδα τις βασικές πτυχές του θέματος που έχει επιλέξει έτσι 

ώστε να εξασκήσουν τα μέλη της κάθε ομάδας τις δεξιότητες παρουσίασης και να 

λάβουν ανατροφοδότηση για το τελικό αποτέλεσμα τόσο από τον διδάσκοντα όσο και από 

τα μέλη των άλλων ομάδων. 
 

Β. Παραδοτέα της εργασίας. 

Κάθε ομάδα πρέπει να παραδόσει: 

1. Την ολοκληρωμένη εργασία τόσο σε ηλεκτρονική μορφή (σε μορφή Word 97-2003 [.doc] ή 

σε μορφή Word 2007 [.docx]) μέσω e-mail και στις 2 ηλεκτρονικές διευθύνσεις e-mail του 

διδάσκοντα όσο και εκτυπωμένη. Για την επιτυχή παράδοση της εργασίας θα πρέπει να 

ισχύουν τα παρακάτω: 

- Η έκταση της εργασίας δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 10 σελίδες (οι 10 σελίδες 

αφορούν μόνο το κυρίως κείμενο της εργασίας και δεν συμπεριλαμβάνονται σε αυτές 

το εξώφυλλο, τα περιεχόμενα, η βιβλιογραφία, τα παραρτήματα, κ.λ.π.). 

- Δεν υπάρχει ανώτατο όριο έκτασης για την εργασία. 

- Η γραμματοσειρά που πρέπει να χρησιμοποιηθεί σε ολόκληρη την εργασία είναι η 

Calibri. 

- Οι τίτλοι της κάθε ενότητας πρέπει να έχουν μέγεθος γραμματοσειράς 13 και να είναι 

έντονοι (bold). 

- Το κυρίως κείμενο της εργασίας πρέπει να έχει μέγεθος γραμματοσειράς 12. 

- Το διάστιχο σε ολόκληρη την εργασία πρέπει να είναι 1,15 και η στοίχιση του κειμένου 

πρέπει να είναι πλήρης. 

- Στο εξώφυλλο της εργασίας πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία του ιδρύματος, ο τίτλος 

του μαθήματος, ο τίτλος της εργασίας, τα ονοματεπώνυμα και οι αριθμοί μητρώου του 
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κάθε μέλους της ομάδας, το ονοματεπώνυμο του διδάσκοντα, ο τόπος υλοποίησης της 

εργασίας και το έτος. 

- Η εργασία θα πρέπει να περιλαμβάνει κατάλογο περιεχομένων. 

- Εάν υπάρχουν πίνακες στην εργασία θα πρέπει να ακολουθούν ξεχωριστή αρίθμηση 

(π.χ. Πίνακας 1, Πίνακας 2) και τίτλο επάνω από κάθε πίνακα. 

- Εάν υπάρχουν εικόνες στην εργασία θα πρέπει να ακολουθούν ξεχωριστή αρίθμηση 

(π.χ. Εικόνα 1, Εικόνα 2) και τίτλο κάτω από κάθε εικόνα. 

- Για τη βιβλιογραφία της εργασίας θα πρέπει να ακολουθηθεί το APA style. 

- Εάν υπάρχουν παραρτήματα, θα πρέπει να παρατεθούν στο τέλος της εργασίας μετα 

από την παράθεση της βιβλιογραφίας. 

2. Την παρουσίαση των βασικών πτυχών του θέματος της εργασίας σε ηλεκτρονική μορφή 

(σε μορφή Power Point 97-2003 [.ppt] ή σε μορφή Power Point 2007 [.pptx]) μέσω e-mail 

και στις 2 ηλεκτρονικές διευθύνσεις e-mail του διδάσκοντα. Για την επιτυχή παρουσίαση 

της εργασίας μέσα στην αίθουσα θα πρέπει να ισχύουν τα παρακάτω: 

- Η χρονική διάρκεια της παρουσίασης θα πρέπει να κυμανθεί μεταξύ 20-22 λεπτών. 

Οποιαδήποτε διαφοροποίηση στο παραπάνω χρονικό περιθώριο θα μειώσει την 

αξιολόγηση της εργασίας. 

- Τα μέλη της κάθε ομάδας θα πρέπει να οργανώσουν την παρουσίαση της μελέτης 

περίπτωσης έτσι ώστε να έχουν ίσο χρόνο παρουσίασης μεταξύ τους. 

- Μετά το πέρας της κάθε παρουσίασης θα ακολουθήσει ένας γύρος ερωτήσεων και 

αξιολόγησης τόσο από τον διδάσκοντα όσο και από τα μέλη των άλλων ομάδων. Ο 

χρόνος των ερωτήσεων δεν συμπεριλαμβάνεται στον αρχικό χρόνο των 20-22 λεπτών.  
 

Γ. Ημερομηνίες παράδοσης και παρουσίασης της εργασίας. 

Οι ημερομηνίες παράδοσης και παρουσίασης των εργασιών των ομάδων θα οριστούν από τον 

διδάσκοντα και θα ανακοινωθούν εγκαίρως. 
 

Δ. Συνολικός βαθμός της εργασίας. 

Η εργασία θα βαθμολογηθεί με άριστα το 3. Το 50% του βαθμού (δηλαδή 1,5 μονάδες) θα 

προκύψει από τη γραπτή εργασία και το άλλο 50% (δηλαδή οι άλλες 1,5 μονάδες) θα προκύψει 

από την παρουσίαση. Βασικά στοιχεία για την αξιολόγηση της κάθε παρουσίασης θα είναι: 

- Οι δεξιότητες παρουσίασης του κάθε μέλους. 

- Το σχεδιαστικό κομμάτι της παρουσίασης. 

- Η τήρηση του χρονικού περιθωρίου των 20-22 λεπτών. 

- Το περιεχόμενο της παρουσίασης και η δημιουργία ενδιαφέροντος στους ακροατές. 
 

Καλή σας επιτυχία! 


