
Αρχέσ Οργάνωςησ και Διοίκηςησ Επιχειρήςεων και Υπηρεςιών  

ΚΚααιιηηγγηηττθθςς,,  ΠΠααννααγγιιώώττηηςς  ΦΦοουυττσσιιττζζθθςς  

3.3.1. Ηγεσία 

3.3.1.3 Ερωτήσεις - Ασκήσεις 

Ερωτήσεις 

1. Τη ζεκαίλεη εγέηεο; 

2. Πνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο εγεηηθήο ζπκπεξηθνξάο ελφο αηφκνπ; 

3. Πνην πξφηππν εγεζίαο είλαη ππναπνηειεζκαηηθφ θαη γηαηί; 

4. Πνηα πξφηππα εγεζίαο ππάξρνπλ; 

5. Παξνπζηάζηε ζε δηθφ ζαο παξάδεηγκα έλαλ άηππν εγέηε. 

6. Γψζηε έλαλ νξηζκφ ηεο εγεζίαο σο νξγαλσηηθήο δηαδηθαζίαο. 

7. Γψζηε ηνλ νξηζκφ ηνπ εγέηε. 

8. Σεκεηψζηε Φ ζην αληίζηνηρν ηεηξαγσλάθη. 

Υπάξρεη θαηά ηε γλψκε ζαο δηαθνξά κεηαμχ πξντζηακέλνπ θαη εγέηε; 

NAI ΟΦΙ  Να ηεθκεξηψζεηε ηελ άπνςή ζαο. 

9. Να αλαθέξεηε 5 δηαθνξέο κεηαμχ ελφο manager (δηαρεηξηζηή, δηεπζπληή, πξντζηακέλνπ) θαη 

εγέηε.  

10. Ο εγέηεο γελληέηαη ή γίλεηαη;  

11. Υπνζέζηε φηη είζηε κέινο κηαο νκάδαο εξγαζίαο (ζε κηα δξαζηεξηφηεηα πνπ ζαο ελδηαθέξεη) θαη 

φηη θάπνηνο απφ ηελ ηάμε ζαο είλαη πξντζηάκελνο ζαο. Δμεγήζηε ηη πξνζφληα πξέπεη λα έρεη.  

12. Να αλαθέξεηε 5 ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εγέηε θαη λα αλαπηχμεηε έλα απφ απηά.  

13. Δμεγήζηε ηα πξνζφληα ηνπ αξρεγνχ κηαο πνδνζθαηξηθήο νκάδαο. Υπάξρνπλ θνηλά πξνζφληα κε 

ηνλ πξντζηάκελν κηαο θαηαζθεπαζηηθήο εηαηξίαο;  

14. Να αλαπηχμεηε κε ζπληνκία έλα απφ ηα παξαθάησ ζέκαηα, α. Γεκνθξαηηθφ πξφηππν εγεηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο.  

Μηα πεγή δχλακεο ηνπ εγέηε είλαη ε δχλακε ηεο αληακνηβήο θαη ηεο ηηκσξίαο. 

 

Ασκήσεις  

1. Απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ζαο ζθεθηείηε θάπνηνλ ν νπνίνο μερσξίδεη απφ ηνπο ππφινηπνπο σο 

εγέηεο. Πεξηγξάςηε εθείλα ηα ζηνηρεία ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ πνπ ηνλ θάλνπλ λα μερσξίδεη. 

2. Φαξαθηεξίζηε ην πξφηππν εγεζίαο ελφο θαζεγεηή ζαο, ηνπ παηέξα ζαο θαη ηεο κεηέξαο ζαο. 

 
3.3.2. Παρακίνηση  

3.3.2.4. Ερωτήσεις 

Ερωτήσεις 

 

1. Σε πνηεο θαηεγνξίεο ηαμηλνκνχληαη νη αλάγθεο ηνπ αλζξψπνπ θαηά ηνλ Α. Maslow θαη κε πνην 

ηξφπν ηεξαξρνχληαη απηέο νη αλάγθεο;  

2. Τη πξνζπαζνχλ λα πξνζδηνξίζνπλ νη ζεσξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζε ζέκαηα παξαθίλεζεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ; 

3. Πνηα είλαη θαηά ηνλ Herzberg ηα θίλεηξα πνπ δεκηνπξγνχλ επραξίζηεζε θαη παξαθίλεζε ζηνπο 

εξγαδφκελνπο γηα φζν ην δπλαηφλ πςειφηεξε απφδνζε; 



4. Πνην είλαη ην πεξηερφκελν ηεο Θεσξίαο ησλ πξνζδνθηψλ; 

5. Να βάιεηε ζε θχθιν ηελ ζσζηή απάληεζε. 

α) Η αλαγλψξηζε ηεο επίδνζεο ηνπ εξγαδνκέλνπ απφ ηνλ πξντζηάκελν ηνπ είλαη θίλεηξν γηα λα 

ζπλερίζεη λα εξγάδεηαη απνδνηηθά. 

β) Η ζπάληα ελαιιαγή ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ κεηψλεη ηε ξνπηίλα. 

γ) Οη ζηαζεξέο ακνηβέο απμάλνπλ ηελ παξαγσγηθφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ. 

δ) Η παξαθηλεηηθή δχλακε ησλ αλαγθψλ είλαη αληίζηξνθε ηνπ βαζκνχ ηθαλνπνίεζεο ηνπο. 

 

 

3.3.3. Δυναμική Ομάδων  

 

3.3.3.5. Ερωτήσεις - Ασκήσεις 

Ερωτήσεις 

1. Πνηα είλαη ηα πιενλεθηήκαηα ηεο νκαδηθήο ζπλεξγαζίαο; 

2. Τη ζεκαίλεη ζπλέξγηα; 

3. Πνηνη παξάγνληεο πξνζδηνξίδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο νκάδαο; 

4. Πνηα αξλεηηθά θαηλφκελα κπνξεί λα εκθαλίδνληαη ζηηο νκάδεο; 

5. Να βάιεηε ζε θχθιν ηε ζσζηή απάληεζε. 

I. Οκάδα απνηεινχλ: 

α) Οη επηβάηεο ηξέλνπ. 

β) Ο ζχιινγνο γνλέσλ ηνπ ζρνιείνπ ζαο. 

γ) Οη ζεαηέο κηαο θηλεκαηνγξαθηθήο ηαηλίαο. 

II. Έλα απφ ηα ζπλήζε πξνβιήκαηα πνπ εληνπίδνληαη ζηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ νκάδσλ 

είλαη: 

α) Αληί γηα ζπλαίλεζε, ππάξρεη ζπκβηβαζκφο θαη επηθξαηεί ε πιεηνςεθία. 

β) Ο αξηζκφο ησλ κειψλ ηεο νκάδαο. 

γ) Σηηο νκάδεο παξαγλσξίδεηαη ε αληηθεηκεληθφηεηα θαη ηα άηνκα ζπκθσλνχλ ζε εμσπξαγκαηηθά 

πξφηππα. 

Άσκηση: 

Μαδί κε άιινπο ηέζζεξηο ζπκκαζεηέο ζαο πξνζπαζήζηε ζε 30 ιεπηά λα ζρεδηάζεηε θαη λα 

θαηαζθεπάζεηε κηα καθέηα απφ ραξηί γηα κηα εληαία νηθνδνκή πέληε θαηνηθηψλ (θαη ηνλ 

πεξηβάιινληα απηήο ρψξν), ζηελ νπνία ζα ζέιαηε λα κείλεηε ν θαζέλαο ζαο κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπ. 

Μεηά ην ηέινο ηεο θαηαζθεπήο ζπδεηήζηε: 

α. Πφζν ηθαλνπνηεκέλνη είζηε απφ ην απνηέιεζκα; 

β. Πψο ην θάζε κέινο ηεο νκάδαο ζπλέβαιε ζην έξγν; 

γ. Πνηεο ήηαλ νη ζπκπεξηθνξέο πνπ βνήζεζαλ θαη πνηεο φρη; 

δ. Τη βνήζεζε ηελ νκάδα λα ιεηηνπξγήζεη απνηειεζκαηηθά θαη ηη ηελ εκπφδηζε; 

 

3.3.4. Επικοινωνία  

3.3.4.6. Ερωτήσεις - Ασκήσεις 

Ερωτήσεις 
1. Τη είλαη ε δηαπξνζσπηθή επηθνηλσλία;; 

2. Πνηα είλαη ηα εκπφδηα ζηε δηαπξνζσπηθή επηθνηλσλία; 



3. Πσο ε επηθνηλσλία επηδξά ζηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ελφο νξγαληζκνχ; 

4. Πσο ε επηθνηλσλία κπνξεί λα επεξεάζεη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ; 

5. Τη πξέπεη λα ραξαθηεξίδεη έλα ζσζηφ κήλπκα; 

7. Βάιηε ζε θχθιν ην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζσζηή απάληεζε (Σ γηα ηε ζσζηή, Λ γηα ηε 

ιαλζαζκέλε). 

α) Η επηθνηλσλία είλαη θαηλφκελν πνπ μεθηλά απφ ηελ ίδηα ηελ αλζξψπηλε χπαξμε.  

Σ. Λ., 

β) Γελ είλαη απαξαίηεηε ε ζσζηή επηθνηλσλία γηα ηελ αλάπηπμε θαιψλ αλζξψπηλσλ ζρέζεσλ.  

Σ. Λ., 

γ) Η θαιή επηθνηλσλία κεηαμχ δχν αλζξψπσλ πξνυπνζέηεη ηελ θαηαλφεζε απφ απηνχο ησλ 

δηάθνξψλ ηνπο.  

Σ. Λ., 

Αζθήζεηο 

1. Παίμηε ην ζπαζκέλν ηειέθσλν θαη ζπδεηήζηε ηα ιάζε θαη ηα εκπφδηα ζηελ επηθνηλσλία. 

2. Γηαιέμηε έλα θαζεγεηή πνπ έρεη πςειή κεηαδνηηθφηεηα. Πξνζπαζήζηε λα εμεγήζηε πψο θαη κε 

ηη ηελ πεηπραίλεη. 
3. Γηα λα δείηε ην ξφιν ηεο θσλήο ζηελ επηθνηλσλία, πξνθέξεηε ηε θξάζε "ηη ζέιεηο ηψξα" κε πέληε 

δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο. 


