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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΟΜΑΔΑ Α΄
Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1. μέχρι και Α.5, να γράψετε στο τετράδιό σας τον
αριθμό της καθεμιάς και δίπλα του την ένδειξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή
Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.
Α.1. Η ανάπτυξη, η ευημερία, η κοινωνική δικαιοσύνη και η εξέλιξη των κοινωνιών
συνδέεται έμμεσα με το θεσμό της επιχείρησης.
Μονάδες 4
Α.2. Τα ήθη και τα έθιμα περιλαμβάνονται στο κοινωνικό περιβάλλον της επιχείρησης.
Μονάδες 4
Α.3. Αποτελεσματική διοίκηση σημαίνει σωστή εκτέλεση των λειτουργιών της διοίκησης,
οι οποίες εκτελούνται καθημερινά μέσα στην επιχείρηση.
Μονάδες 4
Α.4. Οι ηγέτες διαλέγουν και χρησιμοποιούν περισσότερο την δύναμη των
πληροφοριών και λιγότερο την δύναμη της αναφοράς, του ειδικού και της τιμωρίας.
Μονάδες 4
Α.5. Η απόδοση των μελών ή των εργαζομένων δεν εξαρτάται από την ικανότητά τους
να αποδίδουν αλλά από την διάθεσή τους να καταβάλλουν προσπάθεια για να
αποδώσουν.
Μονάδες 4
Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.6. μέχρι και Α.9, να γράψε τ ε στο τετράδιό σας τον
αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
Α.6. Ποιο από τα παρακάτω δεν αποτελεί μέθοδο παρακίνησης:
α. η αναγνώριση της καλής προσπάθειας και της απόδοσης σε καθημερινή βάση
β. τα οικονομικά βραβεία
γ. η ανάθεση δελεαστικών στόχων
δ. οι κοινωνικές δραστηριότητες
Μονάδες 5
Α.7. Ποιο από τα παρακάτω δεν αποτελεί προσδιοριστικό παράγοντα της
αποτελεσματικότητας της ομάδας:
α . ο ηγέτης
β . ο προϊστάμενος
γ . το κλίμα / επικοινωνία
δ . οι μέθοδοι
Μονάδες 5
Α.8. Ποιο από τα παρακάτω δεν αποτελεί συστατικό στοιχείο της διαδικασίας της
επικοινωνίας:
α . το μήνυμα
β . η σύλληψη
γ . οι θόρυβοι
δ . ο κώδικας του δέκτη
Μονάδες 5
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Α.9. Από τα βασικά εμπόδια επικοινωνίας να περιγράψετε:
α. Την κακή επιλογή χρόνου και χώρου
β. Τα βιαστικά συμπεράσματα
γ. Την προδιάθεση / προκατάληψη
Μονάδες 15
ΟΜΑΔΑ Β΄
Β.1. Να περιγράψετε την διαδικασία μετάδοσης του μηνύματος από τον πομπό.
Μονάδες 15
Β.2. Να περιγράψετε την παθητική ακρόαση.
Μονάδες 15
Β.3. Αναπτύξετε την «οργάνωση», ως λειτουργία του management.
Μονάδες 20

Τα θέ ματ α ε πιμε λήθηκε :
Λάμπης Καμπάσ ης / εκπαιδε υτ ικός οικονομικώ ν μαθημάτω ν
Λύκε ιο Σύγχρονης Σχολής Αυγουλέ α - Λιναρδάτ ου
e – mail : lampiskampasis@yahoo.gr

