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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
(ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ
ΟΜΑ∆Α ΠΡΩΤΗ
ΘΕΜΑ Α

Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας,
δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η
πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασµένη.

α.

Ο προσδιορισµός της έννοιας του management εξαρτάται από το παρελθόν,
την πείρα και την ευρύτητα των ασκούµενων δραστηριοτήτων των ανθρώπων.
Μονάδες 4

β.

Η λειτουργία της διεύθυνσης ξεπερνά τα όρια της απλής έκδοσης οδηγιών και
εντολών από τα ανώτερα προς τα κατώτερα στελέχη της επιχείρησης.
Μονάδες 4

γ.

Η ωριµότητα των ατόµων αποτελεί την πιο σηµαντική µεταβλητή που θα
πρέπει να λάβει υπόψη του ο ηγέτης, για να επιλέξει το κατάλληλο πρότυπο
ηγεσίας.
Μονάδες 4

δ.

Η προβολή και η προώθηση των προϊόντων ή υπηρεσιών αποτελεί ενέργεια
της λειτουργίας των δηµοσίων σχέσεων.
Μονάδες 4

ε.

Η από κάτω προς τα πάνω επικοινωνία, αν και απαραίτητη, όταν είναι
µοναδική, αντιστοιχεί σε αυταρχικές οργανώσεις και τα προβλήµατά της είναι
πολυάριθµα.
Μονάδες 4

στ.

Πολλές εκφράσεις του σώµατος έχουν διαπολιτισµική σηµασία, µε την έννοια
ότι σηµαίνουν τα ίδια πράγµατα σε διαφορετικές χώρες και πολιτισµούς.
Μονάδες 4

ÁÊ

Α1.

ÇÑ

Για τις παρακάτω προτάσεις, από Α2 µέχρι και Α4, να γράψετε στο τετράδιό σας τον
αριθµό της πρότασης και, δίπλα του, το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
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Οι θεσµικοί στόχοι είναι αυτοί που:
α. εκφράζουν τα συγκεκριµένα αποτελέσµατα που επιδιώκει η επιχείρηση
β. αφορούν στα συνολικά µεγέθη της επιχείρησης
γ. αφορούν στην κατάκτηση συγκεκριµένου µεριδίου της αγοράς
δ. συνθέτουν την αποστολή της επιχείρησης στο πλαίσιο του περιβάλλοντός
της ή της κοινωνίας.
Μονάδες 6

Α3.

Μία από τις βασικές ενέργειες της ενεργητικής ακρόασης είναι:
α. ο έλεγχος των προκαταλήψεων του δέκτη και της πιθανής ευαισθησίας του
στις λέξεις ή τα χαρακτηριστικά του ποµπού
β. η συγκέντρωση της προσοχής του δέκτη για να συλλάβει συνολικά το
µήνυµα και να αποφύγει τα βιαστικά συµπεράσµατα
γ. η ενσυναίσθηση, που σηµαίνει ότι ο δέκτης ακούει και κατανοεί τον
ποµπό µπαίνοντας στη θέση του
δ. κανένα από τα παραπάνω.
Μονάδες 6

Α4.

Ο Frederick Taylor υποστήριξε ότι:
α. µε την εφαρµογή επιστηµονικών µεθόδων είναι δυνατό να υπάρξει
αύξηση της παραγωγικότητας, χωρίς να δαπανάται άσκοπα ανθρώπινη
εργασία
β. η γραφειοκρατία είναι το πλέον λογικό µέσο για την άσκηση ελέγχου
πάνω στους ανθρώπους
γ. η εκπαίδευση και ο ανθρώπινος παράγοντας έχουν µεγάλη σηµασία σε
όλα τα διοικητικά προβλήµατα
δ. οι διάφορες και ποικίλες ενέργειες ή δραστηριότητες µπορούν να
ενταχθούν σε ορισµένες κατηγορίες, οι οποίες λέγονται επιχειρησιακές
λειτουργίες.
Μονάδες 6

Α5.

Ένα από τα βασικά εµπόδια της επικοινωνίας είναι η υπερφόρτωση. Να την
περιγράψετε.
Μονάδες 8
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Α2.

ΟΜΑ∆Α ∆ΕΥΤΕΡΗ

ÁÊ

ΘΕΜΑ Β

ÇÑ

Β1.

α. Να αντιστοιχίσετε σωστά κάθε αριθµό από τα χαρακτηριστικά της στήλης
Ι µε ένα µόνο γράµµα, Α ή Β, από τις έννοιες της στήλης ΙΙ (µονάδες 5).
Στήλη Ι

Στήλη ΙΙ

1. Περνά όραµα
2. ∆έχεται και διαχειρίζεται την
υπάρχουσα κατάσταση

Α. Ηγέτης

3. Καινοτοµεί
Β. Προϊστάµενος

4. Εµπνέει φόβο
5. Προκαλεί εκτίµηση
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β. Από τις βασικές πηγές δύναµης του ηγέτη να περιγράψετε τη δύναµη της
αναφοράς (προτύπου) (µονάδες 3), τη δύναµη των ειδικών (µονάδες 3) και
τη δύναµη των πληροφοριών (µονάδες 2).
Μονάδες 13
α. Από τις λειτουργίες της επιχείρησης να περιγράψετε τη λειτουργία των
προµηθειών (µονάδες 11).
β. Να περιγράψετε την επιχείρηση ως σύστηµα (δεν απαιτείται σχήµα)
(µονάδες 10).
Μονάδες 21

Β3.

α. Να περιγράψετε τα πιο συνήθη προβλήµατα ή µειονεκτήµατα λειτουργίας
των οµάδων (µονάδες 9).
β. Να περιγράψετε το αρνητικό χαρακτηριστικό λειτουργίας των οµάδων, το
οποίο αποκαλείται «οµαδική σκέψη» (groupthink) (µονάδες 7).
Μονάδες 16
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