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ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ- ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
 (ΚΕΦ. 3.3.3 «ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΟΜΑΔΩΝ») 
 

 Να σημειώσετε με κύκλο την απάντηση που πιστεύετε ότι ταιριάζει στην κάθε περίπτωση: 

1) Ομάδα αποτελούν: 

α)οι επιβάτες αεροπλάνου «της γραμμής». β)οι παίκτες που συμμετέχουν σε αγώνα 

μπρίτζ  γ)οι παίκτες ποδοσφαίρου διαφορετικών ομάδων της Α΄εθνικής κατηγορίας δ)οι 

παίκτες της Εθνικής ομάδας μπάσκετ. 

2) Δεν αποτελούν ομάδα: 

 (α) το πλήρωμα ενός πλοίου, (β) οι ταξιθέτριες ενός θεάτρου, (γ) οι επιβάτες λεωφορείου 

«της γραμμής», (δ) οι επιβάτες τουριστικού λεωφορείου που μίσθωσαν φίλοι για μια 

εκδρομή. 

3) Τυπική ομάδα αποτελούν: 

α)Μία παρέα φίλων. β)οι τεχνικοί ενός συνεργείου αυτοκινήτων.  γ) Όλοι οι μηχανικοί 

της χώρας.   δ) Οι διευθυντές ομοειδών επιχειρήσεων. 

4) Άτυπη ομάδα αποτελούν: 

 α) οι εργαζόμενοι στο τμήμα παραγωγής της ΒΙΟΧΑΛΚΟ.  β) Η παρέα φίλων 

που παίζουν   ποδόσφαιρο κάθε Σάββατο.  γ)  οι ανήκοντες στο εργατικό δυναμικό 

μιας επιχείρησης. δ) οι έμμισθοι μουσικοί της συμφωνικής ορχήστρας της ΕΡΤ. 

5) Τυπική κάθετη ομάδα αποτελούν: 

 α) Ο σύλλογος καθηγητών του σχολείου.  β) Η ομάδα μπάσκετ των παιδιών της 

γειτονιάς.  γ)  Η συντονιστική Επιτροπή των απεργών γεωργών. δ) οι ομάδα 

περιφρούρησης μιας διαδήλωσης. 

6)  Τυπική οριζόντια-διατμηματική ομάδα αποτελούν: 

 α) Όλοι οι τερματοφύλακες μιας ποδοσφαιρικής ομάδας.  β) Οι εργαζόμενοι στο 

τμήμα προμηθειών μιας επιχείρησης.  γ)  Ο Πρόεδρος, ο μάνατζερ, ο προπονητής, το 

ιατρικό επιτελείο και το βοηθητικό προσωπικό μιας ποδοσφαιρικής ομάδας. δ) οι 

διευθυντές όλων των σχολείων της χώρας. 

7)  Μία ώριμη ομάδα στον επιχειρησιακό χώρο έχει τη δυνατότητα να πετύχει: 

 α) Καλύτερο αποτέλεσμα απ΄ό,τι το κάθε άτομο χωριστά.  β) Μεγαλύτερο αποτέλεσμα 

απ΄ό,τι το άθροισμα των αποτελεσμάτων των ατόμων που την αποτελούν, αν το καθένα 

λειτουργεί μεμονωμένα.  γ)  Χειρότερο αποτέλεσμα απ ό,τι το άθροισμα των 

αποτελεσμάτων των ατόμων που την αποτελούν, αν το καθένα λειτουργεί μεμονωμένα. δ) 

Το ίδιο αποτέλεσμα με το άθροισμα των αποτελεσμάτων των ατόμων που την αποτελούν, 

αν το καθένα λειτουργεί μεμονωμένα. 

8) Μία ώριμη ομάδα δημιουργεί σημαντικές προϋποθέσεις και ευνοϊκό κλίμα για την 

ικανοποίηση: 

 α) κοινωνικών αναγκών των μελών της.  β) ορισμένων αναγκών του «εγώ» και της 

αυτοολοκλήρωσης των μελών της.  γ)  Τα (α) κ (β) μαζί. δ) τίποτε από τα παραπάνω. 

9) Οι σύγχρονες αντιλήψεις για το συμμετοχικό μάνατζμεντ θεωρούν τις ομάδες για τον 

επιχειρησιακό χώρο: 

 α) Περισσότερο σημαντικές.  β) ασήμαντες. γ) Αναγκαίες αλλά όχι πάντα σημαντικές. 

δ) Το ίδιο αποτελεσματικές με το άθροισμα των αποτελεσμάτων των ατόμων που τις 

αποτελούν, όταν το καθένα δρα μεμονωμένα. 

10)  Η ύπαρξη υπεύθυνων και ώριμων ομάδων στον επιχειρησιακό χώρο προσδιορίζει για την 

επιχείρηση: 

 α) Την αποτελεσματικότητα.  β) Την παραγωγικότητα. γ) Το (α) κ  (β) μαζί. δ) τίποτε 

από τα παραπάνω 

11)  Η ύπαρξη «ομαδικής σκέψης» οδηγεί: 
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 α) Σε εκλογίκευση μη λογικών καταστάσεων.  β)  σε μείωση της διανοητικής 

ικανότητας και της λογικής κρίσης της ομάδας.  γ) σε παραγνώριση της 

αντικειμενικότητας και της πραγματικότητας. δ) σε όλα τα παραπάνω. 

12)  Η αποτελεσματικότητα της ομάδας προϋποθέτει την ύπαρξη: 

 α) σωστών κανόνων και διαδικασιών λειτουργίας.  β) σωστής κατανομής των 

εργασιών στα μέλη της.  γ) μεθόδου ή συστήματος εργασίας. δ) Όλα τα παραπάνω. 

13)  Σε μία ομάδα, ανάλογα με τη φύση και την ωριμότητά της, μπορεί να υπάρχουν: 

 α) περισσότεροι τυπικοί ή άτυποι ηγέτες.  β) περισσότεροι άτυποι ηγέτες.  γ) ένας 

μόνο τυπικός ηγέτης. δ) ένας μόνο άτυπος ηγέτης. 

14)  Ποιο από τα παρακάτω δεν αποτελεί βασικό στοιχείο που προσδιορίζει την ύπαρξη 

καλού κλίματος στην ομάδα: 

 α) ο αμοιβαίος σεβασμός.  β)ο μεγάλος αριθμός των μελών της ομάδας.  γ) η ελευθερία 

έκφρασης. δ) οι καλές ανθρώπινες σχέσεις. 

15) Όταν τα μέλη της ομάδας έχουν κοινούς στόχους και όραμα: 

 α) συνειδητοποιούν την αλληλεξάρτησή τους.  β)αισθάνονται ως μία ολότητα.  γ) 

αναπτύσσουν ομαδικό πνεύμα και θετικές «ομαδικές» συμπεριφορές. δ) όλα τα 

παραπάνω.  ` 
16) Στις σύγχρονες επιχειρήσεις και οργανισμούς, κάθε προϊστάμενος θα πρέπει: 

 α) να περιορίζει τις δραστηριότητες του προσωπικού στα προκαθορισμένα καθήκοντά 

του.  β)να παραχωρεί όσο το δυνατό λιγότερες ευθύνες στα μέλη της ομάδας του, γιατί 

μόνο τότε αυτά λειτουργούν συντονισμένα και συνεργατικά.  γ) να βοηθάει τους 

υφισταμένους του να λειτουργούν  αποτελεσματικά ως μέλη ώριμων ομάδων. δ) κανένα 

από το παραπάνω δεν ισχύει. ` 
 

  ΝΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΤΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΗΛΗΣ Α ΜΕ ΕΚΕΙΝΑ ΠΟΥ 

ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΤΗΛΗ Β. 

1)  

ΣΤΗΛΗ Α  ΣΤΗΛΗ Β 

1. Οι φίλοι που πηγαίνουν στον 

κινηματογράφο 

 

α.   Τυπική Ομάδα 

 

 

β.   Άτυπη Ομάδα  

2. Η Χορωδία μιας επιχείρησης 

3. Οι συντηρητές μηχανών μιας 

επιχείρησης 

4. Ο επόπτης παραγωγής μιας επιχείρησης 

και η κλίκα του 

  

  ΝΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΤΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΗΛΗΣ Α ΜΕ ΕΚΕΙΝΑ ΠΟΥ 

ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΤΗΛΗ Β. 

2) 

ΣΤΗΛΗ Α  ΣΤΗΛΗ Β 

1. Οι εργαζόμενοι στο γραφείο δημοσίων 

σχέσεων μιας επιχείρησης 

 

α.   Τυπική κάθετη ομάδα 

 

 

β.   Τυπική οριζόντια-διατμηματική ομάδα  

2. Οι συνεργαζόμενοι διευθυντές των 

τμημάτων παραγωγής και διάθεσης 

ενός νέου προϊόντος 

3. Ο διευθυντής μιας επιχείρησης και οι 

τρεις τμηματάρχες που εποπτεύει 

4. Η συντονιστική επιτροπή προμηθειών 

μιας επιχείρησης.  
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  ΝΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΤΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΗΛΗΣ Α ΜΕ ΕΚΕΙΝΑ ΠΟΥ 

ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΤΗΛΗ Β. 

3) 
ΣΤΗΛΗ Α  ΣΤΗΛΗ Β 

1. Απώλεια χρόνου  

α.   αναγκαιότητα κ σπουδαιότητα ομάδων 

 

 

β.   προβλήματα λειτουργίας ομάδων  

2. Φαινόμενα συνέργειας 

3. Η δημιουργία του φαινομένου της 

«ομαδικής σκέψης». 

4. Επίτευξη συντονισμού και 

αντιμετώπιση πολυπλοκότητας  

  

  ΝΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΤΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΗΛΗΣ Α ΜΕ ΕΚΕΙΝΑ ΠΟΥ 

ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΤΗΛΗ Β.  
4) 

ΣΤΗΛΗ  Α ΣΤΗΛΗ  Β 
1. Ελευθερία έκφρασης α. Κανόνες-διαδικασίες-μέθοδοι 

2. «κοινό συμφέρον» β. Κοινοί στόχοι-όραμα 

3. Ομάδα ποδοσφαίρου που 

εφαρμόζει το σύστημα 3-5-2 στη 

διάταξη των παικτών στο 

γήπεδο.  

γ. Ηγέτης ομάδας 

4. Διαμόρφωση ομαδικού 

πνεύματος 

δ. Κλίμα-επικοινωνία 

 ΝΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΤΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΗΛΗΣ Α ΜΕ ΕΚΕΙΝΑ ΠΟΥ 

ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΤΗΛΗ Β.  
5) 

ΣΤΗΛΗ  Α ΣΤΗΛΗ  Β 
α. τυπική ομάδα 1. Συγκροτείται από εργαζόμενους διαφορετικών 

τμημάτων 

β. άτυπη ομάδα 2. Συγκροτείται από την επιχείρηση 

γ. Οριζόντια ομάδα  3. Δημιουργείται από τους εργαζόμενους 

 Να γράψετε στο τετράδιό σας τα γράμματα της στήλης Α και δίπλα σε κάθε 

γράμμα τους δύο αριθμούς της στήλης Β που αντιστοιχούν σε κάθε γράμμα.  

6) 

ΣΤΗΛΗ  Α ΣΤΗΛΗ  Β 
α. το κατάλληλο μέγεθος της 

ομάδας…. 

1. …διαμορφώνει το κατάλληλο κλίμα 

β. οι ρόλοι και η συμπεριφορά των 

μελών της ομάδας… 

2. …εξαρτάται από την ωριμότητα των μελών 

της.  

γ. βασικά στοιχεία του καλού 

κλίματος στην ομάδα είναι … 

3. …η προδιάθεση για συναίνεση. 

δ. Ο ηγέτης παίζει ιδιαίτερα 

σημαντικό ρόλο στην ομάδα, 

γιατί.. 

4. …προσδιορίζουν το πόσο καλά αυτή 

λειτουργεί. 

 5. …κυμαίνεται από 5 μέχρι 12 άτομα 

 6. …συμβάλλει στο συντονισμό της.  

 7. …καθορίζουν τη συνολική της 

αποτελεσματικότητα 

 8. …η αλληλεγγύη και η αλληλουποστήριξη των 
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μελών.  

7) 

ΣΤΗΛΗ  Α ΣΤΗΛΗ  Β 
α. Ώριμες Ομάδες 1. Εκλογίκευση μη λογικών καταστάσεων 

β. Ανώριμες Ομάδες 2. Αναβλητικότητα και αναποφασιστικότητα.  

γ. Ομαδική σκέψη 3. Παραγνωρίζεται η αντικειμενικότητα και η 

πραγματικότητα. 

 4. Αντιμετώπιση της πολυπλοκότητας 

 5. Τα άτομα συμπεριφέρονται λιγότερο υπεύθυνα 

 6. Ικανοποίηση αναγκών και ανάπτυξη της 

προσωπικότητας των μελών.   

 8) 

ΣΤΗΛΗ  Α ΣΤΗΛΗ  Β 
α. Κάθετες ομάδες  1. Αυθόρμητες φιλικές σχέσεις μεταξύ 

εργαζομένων 

β. Οριζόντιες ομάδες 2. Σταθερή διαχρονική σύνθεση.  

γ. Άτυπες ομάδες  3. Αποτελούνται από εργαζόμενους 

διαφορετικών τμημάτων . 

 4. Ικανοποιούν ειδικές ανθρώπινες ανάγκες των 

εργαζομένων 

 5. Προβλέπονται από το επίσημο οργανόγραμμα 

της επιχείρησης.  

 6. Ομάδες εργασιών που δημιουργούνται  για την 

υλοποίηση ενός συγκεκριμένου έργου.   

  

 Να σημειώσετε το σωστό ή το λάθος στο τέλος κάθε πρότασης: 
1) Τα άτομα μιας ομάδας δεν είναι απαραίτητο να έχουν κοινούς στόχους   

2) Ομάδα αποτελούν οι υπάλληλοι του οικονομικού τμήματος μιας επιχείρησης  

3) Ομάδα αποτελεί το σύνολο των επιβατών μιας αεροπορικής πτήσης.  

4) Τα μέλη μιας οικογένειας αποτελούν ομάδα.  

5) Ο σύλλογος γονέων του σχολείου είναι ομάδα.  

6) Οι επιβάτες ενός πλοίου «της γραμμής» είναι ομάδα.   

7) Οι οργανωμένοι φίλαθλοι μιας ποδοσφαιρικής ομάδας αποτελούν ομάδα.  

8) Ο σύλλογος των καθηγητών ενός σχολείου αποτελεί τυπική ομάδα.  

9) Οι εργαζόμενοι στο τμήμα παραγωγής μιας επιχείρησης συγκροτούν τυπική ομάδα.  

10) Μία ομάδα φίλων αποτελεί άτυπη ομάδα.  

11) Στο χώρο της επιχείρησης, οι εργάτες που εργάζονται σε διαφορετικά τμήματα και ανήκουν 

στην ίδια πολιτική παράταξη αποτελούν τυπική ομάδα.  

12) Οι εργάτες μιας επιχείρησης που ανήκουν στο εργατικό συνδικάτο της επιχείρησης 

αποτελούν άτυπη ομάδα.  

13) Η Διεύθυνση Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας αποτελεί 

κάθετη ομάδα.  

14) Η Διεύθυνση πωλήσεων μιας επιχείρησης αποτελεί  κάθετη ομάδα.  

15) Οι διευθυντές των τμημάτων μιας επιχείρησης, όταν συνεργάζονται, αποτελούν κάθετη 

ομάδα.  

16) Οι μαθητές της Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης ενός λυκείου, συνεργαζόμενοι για την πραγματοποίηση 

μιας σχολικής εορτής, αποτελούν οριζόντια-διατμηματική ομάδα.  

17) Η προσπάθεια για την παραγωγή ενός νέου προϊόντος στην επιχείρηση αναγκάζει τους 

υπεύθυνους των διαφορετικών φάσεων παραγωγής να συγκροτήσουν μία οριζόντια-

διατμηματική ομάδα.  
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18) Ο συντονισμός συνεργατών, λειτουργιών ή αποφάσεων μεταξύ διαφορετικών τμημάτων 

μιας επιχείρησης οδηγεί στη δημιουργία κάθετων ομάδων.  

19) Η σπουδαιότητα των ομάδων στον επιχειρησιακό χώρο προκύπτει από το γεγονός ότι έχουν 

τη δυνατότητα να πετυχαίνουν μεγαλύτερο αποτέλεσμα απ΄ ό,τι το άθροισμα των 

αποτελεσμάτων των ατόμων που την αποτελούν, αν το καθένα λειτουργεί μεμονωμένα.  

20) Η ομάδα συμβάλλει ελάχιστα στην επίτευξη του συντονισμού και της αντιμετώπισης της 

πολυπλοκότητας σε μία επιχείρηση.  

21) Αν οι εργαζόμενοι κάνουν μόνο ό,τι προβλέπει η τυπική οργάνωση της επιχείρησης και οι 

οδηγίες των προϊσταμένων (οι οποίοι δεν είναι δυνατό να παρεμβαίνουν καθοδηγητικά σε 

κάθε σημαντική ή δευτερεύουσα υπόθεση), είναι βέβαιο ότι θα έχουμε το επιθυμητό 

αποτέλεσμα.  

22) Η ομάδα βοηθάει στην ικανοποίηση κοινωνικών αναγκών και ορισμένων αναγκών του 

«εγώ» και της αυτοολοκλήρωσης. 

23) Η λειτουργία της ομάδας αποτελεί μία σημαντική αναπτυξιακή διαδικασία για τα μέλη της.  

24) Οι σύγχρονες αντιλήψεις για το συμμετοχικό μάνατζμεντ δε θεωρούν τις ομάδες πολύ 

σημαντικές για τον επιχειρησιακό χώρο.  

25) Η παραγωγικότητα και η αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων και των οργανισμών 

προσδιορίζεται σημαντικά από την ύπαρξη και την αποτελεσματική λειτουργία των 

ομάδων.  

26) Όταν οι υφιστάμενοι λειτουργούν ως υπεύθυνες ομάδες, είναι δυνατό να επιτευχθούν  

υψηλά επίπεδα παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας.  

27) Η ομαδική συνεργασία επιφέρει πάντα θετικά αποτελέσματα. 

28) Η ομαδική συνεργασία επιφέρει πάντα αρνητικά αποτελέσματα.  

29) Η ομαδική συνεργασία ατόμων που δεν αισθάνονται ότι ανήκουν σε ομάδα επιφέρει 

απώλεια χρόνου, αναβολές και αναποφασιστικότητα, λόγω διαφωνιών, διαφορετικών 

αντιλήψεων και μη εφαρμογής σωστών κανόνων και διαδικασιών λειτουργίας.  

30) Η ομαδική συνεργασία ατόμων που δεν αισθάνονται ότι ανήκουν σε ομάδα επιφέρει 

συμπεριφορά λιγότερο υπεύθυνη, επειδή η ευθύνη στην ομαδική σκέψη διαιρείται. 

31) Ο συμβιβασμός και η επικράτηση της πλειοψηφίας, αντί για συναίνεση, είναι πλεονέκτημα 

της συνεργασίας ατόμων που δεν αισθάνονται ότι ανήκουν σε ομάδα.  

32) Η «ομαδική σκέψη» είναι ένα ψυχοδυναμικό φαινόμενο που συνδέεται με την ψυχολογία 

των ατόμων και της ομάδας.  

33) Η «ομαδική σκέψη» μπορεί να οδηγήσει το άτομο να συμμορφωθεί σε εξωπραγματικά 

πρότυπα ή κανόνες, στα οποία δε θα συμφωνούσε ποτέ ως άτομο εκτός ομάδας.  

34) Όσο αυξάνεται το μέγεθος της ομάδας τόσο δυσκολεύουν η επικοινωνία και η συνεργασία 

των μελών της. 

35) Το κατάλληλο μέγεθος της ομάδας εξαρτάται από τη φύση του έργου της και την 

ωριμότητα των μελών της.  

36) Οι ρόλοι και η συμπεριφορά των μελών μιας ομάδας δεν προσδιορίζουν το πόσο καλά 

λειτουργεί αυτή.   

37) Η εγωιστική συμπεριφορά των μελών μιας ομάδας επιδρά θετικά στη λειτουργία της 

ομάδας.  

38) Η ενθάρρυνση για συμμετοχή όλων των μελών μιας ομάδας στην προσπάθεια που αυτή 

καταβάλλει επιδρά θετικά στη λειτουργία της.  

39) Σημαντικό για την αποτελεσματικότητα της ομάδας είναι κάθε μέλος της να ξέρει τι 

ακριβώς περιμένουν απ αυτό τα άλλα μέλη της ομάδας.  

40) Οι διαδικασίες με τις οποίες τα μέλη μιας ομάδας λύνουν προβλήματα, αποφασίζουν, 

επικοινωνούν και συντονίζονται δεν είναι τόσο σημαντικές για την αποτελεσματικότητα της 

ομάδας.  

41) Η ύπαρξη κοινών στόχων και οράματος αποτελεί βασική προϋπόθεση για την 

αποτελεσματικότητα της ομάδας.  

42) Ο ηγέτης παίζει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην αποτελεσματικότητα της ομάδας.  
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43) Η αποτελεσματική λειτουργία μιας ομάδας δεν εξαρτάται σημαντικά από την ελευθερία 

έκφρασης των μελών της.  

44) Σε μία ομάδα δεν μπορεί να υπάρχουν περισσότεροι από ένας τυπικοί ή άτυποι ηγέτες.  

 

 Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις: 

1) Οι τυπικές ομάδες δημιουργούνται με απόφαση της επίσημης………………….ή της ---------

------------------- και αποτελούνται από άτομα που έχουν επίσημα καθορισμένη…………    

…………….και………………,ώστε να πετύχουν ……………………αποτέλεσμα. Αντίθετα, 

οι άτυπες ομάδες δημιουργούνται από τους ίδιους τους………………….μέσω 

………………σχέσεων,…………….και για την ικανοποίηση των ανθρώπινων 

…………….....τους.  

2) Οι λειτουργικές ομάδες αποτελούν ουσιαστικά μέρη της ………………….,…………. και η 

σύνθεσή τους παραμένει……………………,……………………….Οι οριζόντιες –

διατμηματικές ομάδες αποτελούνται από 

εργαζόμενους………………………,……………………..,……………………..ή και από 

εργαζόμενους με …………………...,…………………... .και μπορεί να είναι 

…………………..ή …………………...... 

3) Τα πλεονεκτήματα και τα θετικά αποτελέσματα των ……………………..και 

…………………………ομάδων είναι: 1. Δημιουργία……………….,………………….2. Η 

ουσιαστική συμβολή τους στην επίτευξη του………………….και στην αντιμετώπιση της 

………………………..3. Η δημιουργία ευνοϊκού κλίματος για την ικανοποίηση των 

………………….., …………………καθώς και ορισμένων ……………………..του 

«……………» και της ………………………….., 4. 

Η……………………των……………………της…………………των μελών τους.  

 

4) Όταν παρατηρείται το φαινόμενο της «ομαδικής σκέψης», τότε μειώνεται η 

…………………..,………………………και η ………………..,……………..της ομάδας, 

παραγνωρίζεται η …………………….και η 

…………………………,γίνεται…………………μη λογικών καταστάσεων, προτάσεων και 

αποφάσεων, τα άτομα ………………………………και πιέζονται να συμμορφωθούν σε 

εξωπραγματικά……………….ή …………………….. 

 

5) Ο ηγέτης μπορεί να βοηθήσει την ομάδα να 

αποκτήσει……………,………………και………………..,διαμορφώνει 

το……………………..,……...................και το 

κατάλληλο………………,……………………και…………………….τα υπόλοιπα μέλη, 

συμβάλλει στο ……………………….της ομάδας,  συλλαμβάνει και 

προτείνει…………………και  …………………..λειτουργίας.  

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

1) Να αναφέρετε τα κυριότερα είδη ομάδων που δημιουργούνται στο χώρο των 

κοινωνικών οργανώσεων.  

2) Να προσδιορίσετε ποιες από τις ακόλουθες ομάδες είναι τυπικές και ποιες 

άτυπες; Oι υπάλληλοι του τμήματος marketing μιας επιχείρησης, μια φιλική 

ομάδα εργαζομένων, τα υποκαταστήματα μιας εταιρείας, μια κλίκα 

εργαζομένων που έχουν την ίδια ειδικότητα και προωθούν τα συμφέροντά 

τους, οι υπάλληλοι του τμήματος χορηγήσεων μιας τράπεζας, μία ομάδα 
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εργαζομένων που έχουν κοινά ενδιαφέροντα (π.χ. συμμετοχή στα κοινά, 

αθλητικές δραστηριότητες, χόμπυ κ.α.).  

 

3) Να διαχωρίσετε τις παρακάτω τυπικές ομάδες σε κάθετες και οριζόντιες:  

 H οικονομική διεύθυνση μιας επιχείρησης    

 Μία ομάδα στελεχών και εργαζομένων διαφορετικών τμημάτων που 

είναι υπεύθυνοι για τη δημιουργία ενός νέου προϊόντος.  

 Το προσωπικό του γραφείου εξυπηρέτησης πελατών μιας επιχείρησης.  

 Οι υπάλληλοι του λογιστικού τμήματος μιας επιχείρησης  

 Μία επιτροπή επίλυσης ενός συγκεκριμένου προβλήματος 

 Μία ομάδα παραγωγής ιδεών και καινοτόμων λύσεων, που αποτελείται 

από εργαζόμενους με διαφορετική ειδικότητα.  

4) Ποια είναι τα συνήθη προβλήματα ή μειονεκτήματα που παρουσιάζονται 

κατά τη λειτουργία των ομάδων? (πανελλαδικές απολυτήριες εξετάσεις 

2002) 

 η απάντηση στην παραγρ. 3.3.3.3  

 

5) Να εξηγήσετε, σύντομα, τον τρόπο με τον οποίο η ύπαρξη κοινών στόχων και 

οραμάτων αυξάνει την αποτελεσματικότητα της ομάδας.  

 Σελ. 139 «κοινοί στόχοι-όραμα»   

6) Ποιο ρόλο παίζει ο ηγέτης στον τρόπο λειτουργίας και στη συνολική 

αποτελεσματικότητα της ομάδας;  

 Σελ. 139 «ηγέτης» 

7) Η αποτελεσματική λειτουργία της ομάδας προϋποθέτει την ύπαρξη καλού 

κλίματος. Ποια είναι τα βασικά του στοιχεία? 

8) Τι είναι άτυπη ομάδα; Να δώσετε και ένα παράδειγμα 

9) Ποιοι είναι οι λόγοι που οδηγούν στη δημιουργία οριζόντιων-διατμηματικών 

ομάδων;  

10) Να περιγράψετε το φαινόμενο της συνέργιας όταν η ομάδα είναι ώριμη και 

λειτουργεί αποτελεσματικά.  

11) Ποιες είναι οι τέσσερις δυνατότητες που δημιουργεί η ομάδα, όταν είναι 

ώριμη και λειτουργεί αποτελεσματικά, οι οποίες αποδεικνύουν την 

αναγκαιότητα και σπουδαιότητα των ομάδων στον επιχειρησιακό χώρο.  

12) Ποιες είναι οι τέσσερις δυνατότητες που δημιουργεί η ομάδα, όταν είναι 

ώριμη και λειτουργεί αποτελεσματικά, οι οποίες αποδεικνύουν την 

αναγκαιότητα και σπουδαιότητα των ομάδων στον επιχειρησιακό χώρο.  

 
 

 

 

 

  

 

 

 


