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Σωστό/Λάθος Ερώτηση 

Επιλέξτε αν η δήλωση είναι αληθής ή ψευδής 

Δήλωση: ‘Οταν προγραμματίζεις κάτι, αρχίζεις με τον διαθέσιμο χρόνο και μετά 
καθορίζεις τον στόχο.  

Σωστό  
Λάθος  
Σωστή Απάντηση Λάθος 

Σωστό/Λάθος Ερώτηση 

Επιλέξτε αν η δήλωση είναι αληθής ή ψευδής 

Δήλωση: Στους SMART στόχους το S σημαίνει Scientific 

Σωστό  
Λάθος  
Σωστή Απάντηση Λάθος 

Σωστό/Λάθος Ερώτηση 

Επιλέξτε αν η δήλωση είναι αληθής ή ψευδής 

Δήλωση: Σύμφωνα με τον Covey, είναι πολύ σημαντικό να αφιερώσετε λίγο 
χρόνο για να «ακονίσετε τα όπλα σας». Αυτό σημαίνει να αποκτήσετε 
περαιτέρω εκπαίδευση και κατάρτιση για να ακονίσετε το μυαλό σας. 

Σωστό  
Λάθος  
Σωστή Απάντηση Λάθος 

Σωστό/Λάθος Ερώτηση 

Επιλέξτε αν η δήλωση είναι αληθής ή ψευδής 

Δήλωση: Η δημιουργία ενός προγράμματος/σχεδίου θα σας βοηθήσει να ορίσετε 
προτεραιότητες. 

Σωστό  
Λάθος  
Σωστή Απάντηση Σωστό 

Σωστό/Λάθος Ερώτηση 

Επιλέξτε αν η δήλωση είναι αληθής ή ψευδής 
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Δήλωση: Μετά από τις επείγουσες και σημαντικές εργασίες, πρέπει κανείς να 
προχωρά στις μη επείγουσες και σημαντικές εργασίες, σύμφωνα με τον 
Eisenhower 

Σωστό  
Λάθος  
Σωστή Απάντηση Σωστό 

Σωστό/Λάθος Ερώτηση 

Επιλέξτε αν η δήλωση είναι αληθής ή ψευδής 

Δήλωση: Με το να εστιάζετε στο θετικό δεν βοηθάτε τους μαθητές να 
βελτιώνονται, καθώς αρκούνται στην παρούσα κατάστασή τους 

Σωστό  
Λάθος  
Σωστή Απάντηση Λάθος 

Ερώτηση πολλαπλής επιλογής 
 

Δήλωση: Ένα πλεονέκτημα του να προγραμματίζει κανείς τις δραστηριότητες και 
τη ζωή του είναι το εξής: 

Εναλλακτική 1 Ξέρει ακριβώς τι θα συμβεί στη συνέχεια 

Εναλλακτική 2 Του δίνει τον έλεγχο των ενεργειών του 
Εναλλακτική  3 Άλλα άτομα θα λάβουν τις αποφάσεις για αυτόν 
Σωστή Απάντηση Του δίνει τον έλεγχο των ενεργειών του 

Ερώτηση πολλαπλών απαντήσεων 

 

Δήλωση: Τι περιλαμβάνεται το γράφημα GANTT; 

Εναλλακτική 1 Ορόσημα 
Εναλλακτική 2 Χρονοδιάγραμμα 
Εναλλακτική  3 Προϋπολογισμός 
Σωστή Απάντηση 1:  Ορόσημα  , 2:  Χρονοδιάγραμμα 

Τράπεζα Ερωτήσεων 

Σύρετε τις λέξεις και ρίξτε τις στα κατάλληλα μέρη σύμφωνα με τον 

πίνακα Eisenhower 
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1. Οι εργασίες στο τεταρτημόριο ________ διαγράφονται/αγνοούνται. 
2. Οι εργασίες στο τεταρτημόριο ________ πραγματοποιούνται άμεσα και από το ίδιο το 

άτομο. 
3. Οι εργασίες στο τεταρτημόριο ________ ανατίθενται σε άλλους. 
4. Οι εργασίες στο τεταρτημόριο ________ έχουν προθεσμία και πραγματοποιούνται 

από το ίδιο το άτομο. 
 

Α)  Σημαντικό / επείγον 
Β)  Μη σημαντικό / μη επείγον 
Γ)  Σημαντικό / μη επείγον 
Δ)  Μη σημαντικό / επείγον 
Σωστή απάντηση Β, Α, Δ, Γ 


