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ΑΡΧΕ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 

Ερώτηση 001 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο ηεο Γηνίθεζεο Πξνζσπηθνύ, ν θαζεγεηήο έδσζε άζθεζε γηα ηελ εκπέδσζε ησλ επηκέξνπο ιεηηνπξγηώλ ηεο Γηνίθεζεο 
Πξνζσπηθνύ.  Σηελ άζθεζε απηή ηνπο δεηήζεθε λα θάλνπλ ηελ θαιύηεξε δπλαηή αληηζηνίρηζε κεηαμύ ησλ γξακκάησλ ηεο ζηήιεο Α κε ηνπο 
αξηζκνύο ηεο ζηήιεο Β 
                 Α                                               Β 

Α.  πξνγξακκαηηζκόο                
αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ  

1. ηαηξηθή εμέηαζε πξηλ ηελ 
    πξόζιεςε 

β.  πξνζιήςεηο αλζξώπηλνπ 
     δπλακηθνύ 

2. εμάζθεζε πθηζηακέλσλ 
 

γ.  εθπαίδεπζε – αλάπηπμε 3. επηινγή πξνζσπηθνύ 
 

δ.  πγεία- πξόιεςε 
αηπρεκάησλ 

 

4. εμαζθάιηζε ζπληάμεσλ 

ε. σθειήκαηα αλζξώπηλνπ  
   δπλακηθνύ 

5. πξόβιεςε ησλ αλαγθώλ ζε  
    πξνζσπηθό 
 

Έλαο καζεηήο έδσζε ηηο εμήο απαληήζεηο: 
α:  3 
β:  5 
γ:  2 
δ:  1 
ε:  4 
Να εληνπίζεηε ηα πηζαλά ιάζε ζηηο αληηζηνηρίζεηο  θαη λα εμεγήζεηε κε ζαθήλεηα ζηνλ καζεηή ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ζα αληηιεθζεί ην ζσζηό 
παξερόκελν ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ιεηηνπξγηώλ ηεο δηνίθεζεο πξνζσπηθνύ πνπ απνδόζεθαλ ιαλζαζκέλα. 
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Ερώτηση 002 

Αληηθείκελν ηνπ καζήκαηνο ζαο είλαη ε Ελόηεηα: (ΚΕΦ. 3.3.4«ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ») πνπ δηδάζθεηαη ζηε Γ Λπθείνπ 

Αθνύ εμεγήζαηε ηελ έλλνηα ηεο παζεηηθήο θαη ελεξγεηηθήο αθξόαζεο, δεηάηε από ηνπο καζεηέο λα αλαθέξνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ελεξγεηηθήο 

αθξόαζεο.   Οη καζεηέο έδσζαλ ηηο πην θάησ απαληήζεηο:  

(α)  Η ελεξγεηηθή αθξόαζε ραξαθηεξίδεηαη από ηελ πξνζπάζεηα ηνπ δέθηε λα βνεζήζεη ηνλ πνκπό λα εθθξάζεη θαη λα κεηαβηβάζεη κε ζσζηό ηξόπν 

απηό πνπ επηζπκεί θαη επίζεο ηελ επεμεξγαζία θαη ηελ εξκελεία από ην δέθηε ησλ κελπκάησλ πνπ ηνπ ζηέιλεη ν πνκπόο      

 (β)  Η ελεξγεηηθή αθξόαζε ραξαθηεξίδεηαη από ηε ζσζηή ζύιιεςε, ηελ επεμεξγαζία θαη ηελ εξκελεία από ην δέθηε ησλ κελπκάησλ πνπ ηνπ ζηέιλεη 

ν πνκπόο            

 (γ)   Η ελεξγεηηθή αθξόαζε ραξαθηεξίδεηαη από ηε ζσζηή ζύιιεςε από ην δέθηε ησλ κελπκάησλ πνπ ηνπ ζηέιλεη ν πνκπόο θαη επίζεο ηελ 

πξνζπάζεηα ηνπ δέθηε λα θαηαλνήζεη θαη λα αηζζαλζεί ην κήλπκα.      

 (δ)  Η ελεξγεηηθή αθξόαζε ραξαθηεξίδεηαη από ηελ πξνζπάζεηα ηνπ δέθηε λα βνεζήζεη ηνλ πνκπό λα εθθξάζεη θαη λα κεηαβηβάζεη κε ζσζηό ηξόπν 

απηό πνπ επηζπκεί θαη   επίζεο ηελ πξνζπάζεηα ηνπ δέθηε λα θαηαλνήζεη θαη λα αηζζαλζεί ην κήλπκα.    

  

I. Να ζεκεηώζεηε κε θύθιν ηελ νξζή απάληεζε   
II.  II. Υπνζηεξίδεηαη όηη θάπνηεο από ηηο βαζηθέο ελέξγεηεο ηεο ελεξγεηηθήο αθξόαζεο είλαη ε ππνβνιή εξσηήζεσλ, ε ελζάξξπλζε, ν έιεγρνο θαη ε 

ελζπλαίζζεζε.  Να αλαθέξεηε ηηο απαληήζεηο πνπ αλακέλεηε λα δώζνπλ νη καζεηέο ή νη καζήηξηεο  αλαθνξηθά κε ηελ επεμήγεζε ησλ ελλνηώλ  
ησλ πην πάλσ ηεζζάξσλ βαζηθώλ ελεξγεηώλ ηεο ελεξγεηηθήο αθξόαζεο, ώζηε λα ζαο πείζνπλ όηη  έρνπλ θαηαλνήζεη πιήξσο ηηο έλλνηεο θαη ηελ 
ζρέζε ηνπο κε ηελ ελεξγεηηθή αθξόαζε.  

 

 



 

 

 


