www.aode.gr

[ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ]

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΟΜΑΔΑ Α΄
Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1. μέχρι και Α.6, 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 Στην αρχαία Ελλάδα υπάρχουν σαφής αναφορές και πληροφορίες σχετικά με την
εφαρμοζόμενη διοίκηση.
Μονάδες 4
Α.2 Ο προσδιορισμός της έννοιας του όρου του management εξαρτάται μόνο από το
εύρος των ασκούμενων δραστηριοτήτων των ανθρώπων.
Μονάδες 4
Α.3 Μια μορφή έκφρασης της οργάνωσης είναι τη εκχώρηση εξουσίας σε χαμηλότερα
κλιμάκια διοίκησης.
Μονάδες 4
Α.4 Οι έννοιες, αρχές και οι θεωρίες του management έχουν γενική ισχύ και καθολική
εφαρμογή.
Μονάδες 4
Α.5 Η λήψη των αποφάσεων δεν αποτελεί βασική λειτουργία του management.
Μονάδες 4
Α.6 Σύμφωνα με τον Max Weber η γραφειοκρατία αποτελεί αρνητικό φαινόμενο.
Μονάδες 4
Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.7 μέχρι και Α.9, να γράψετε στο τετράδιό σας τον
αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στο σωστό
συμπλήρωμά της.
Α.7 Την ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων σε θέματα που αφορούσαν τις συνθήκες
και τις μεθόδους εργασίας υποστήριξε:
a. ο Gantt
β. ο Fayol
γ. ο Τaylor
δ. το κίνημα ανθρωπίνων σχέσεων
Μονάδες 5
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Α.8 Η διαμόρφωση στρατηγικών και πολιτικών περιλαμβάνεται στη λειτουργία:
α. της διεύθυνσης
β. του προγραμματισμού
γ. της οργάνωσης
δ. του ελέγχου
Μονάδες 5
Α.9 Ποιος υποστήριξε την ανάγκη για ανάπτυξη καλής συνεργασίας και κατανόησης
μεταξύ διοίκησης και εργαζομένων:
α. Taylor
β. Fayol
γ. Gantt
δ. το α και το γ
Μονάδες 6
Α.10 Πως συνδέεται το management με την αποτελεσματικότητα της επιχείρησης ή
του οργανισμού; Να αιτιολογήσετε χρησιμοποιώντας και παραδείγματα.
Μονάδες 10
ΟΜΑΔΑ Β
Β.1 Τι γνωρίζετε για τον Henri Fayol και ποια ήταν η συμβολή του ως προς τις αρχές
του management;
Μονάδες 15
Β.2 Από τις λειτουργίες της Οργάνωσης και Διοίκησης, να περιγράψετε τη λειτουργία
της διεύθυνσης και του προγραμματισμού.
Μονάδες 25
Β.3 Να περιγράψετε τους συντελεστές του management (δεν απαιτείται παράδειγμα).
Μονάδες 10
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