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Πόσο Project Manager είμαι;

Απαντώντας στις παρακάτω ερωτήσεις/προτάσεις μπορείς να αξιολογήσεις πόσο κοντά είσαι
στο ρόλο του Project Manager. Διάλεξε σε κάθε ερώτηση, την τιμή της κλίμακας που σε
εκφράζει καλύτερα.

* 1. Πόσο Project Manager είμαι;
1 - Ποτέ

2- Σχεδόν
ποτέ.

3 - Μερικές
φορές.

4 - Σχεδόν
πάντα.

5 - Πάντα.

Όταν έχω να
κάνω κάτι, το
ξεκινώ αμέσως
χωρίς πολύ
σκέψη.
Οργανώνω τις
δουλειές που
έχω να κάνω,
μόνος/-η μου.
Όταν η δουλειά
είναι ομαδική,
προτιμώ να το
σκεφτώ μόνος/-η
μου και μετά να
εμπλέξω και τους
υπόλοιπους της
ομάδας για να
μην χάσω χρόνο.
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1 - Ποτέ

2- Σχεδόν

3 - Μερικές

4 - Σχεδόν

ποτέ.

φορές.

πάντα.

5 - Πάντα.

Όταν κάτι θα
αποτύχει,
συνήθως
αναζητώ τους
λόγους της
αποτυχίας στους
άλλους χωρίς να
πολυσκεφτώ τι
θα μπορούσαμε
να είχαμε κάνει
καλύτερα.
Όταν σε έργο
που έχω να κάνω
υπάρχουν
αλλαγές, δεν
δίνω ιδιαίτερη
σημασία. Τα
αφήνω όλα να
κυλήσουν όπως
έρθουν.
Αποφεύγω τα
προβλήματα και
τις διαφωνίες.
Απλά ελπίζω ότι
θα εξαφανιστούν.
Όταν κάνω μία
δουλειά, μου
είναι δύσκολο να
αξιολογήσω
πόση από τη
δουλειά έχει
ολοκληρωθεί και
τι απομένει
ακόμα να γίνει.
Υπάρχουν φορές
που παραδίδω
αποτέλεσμα
λιγότερο καλό
από το
επιθυμητό γιατί ο
χρόνος δεν ήταν
αρκετός.
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2- Σχεδόν

3 - Μερικές

4 - Σχεδόν

ποτέ.

φορές.

πάντα.

1 - Ποτέ

5 - Πάντα.

Όταν ένα έργο
δεν πάει και
πολύ καλά,
προτιμώ να το
κρατήσω για τον
εαυτό μου παρά
να το μοιραστώ
με την ομάδα
μου.
Σκέφτομαι μόνο
τα θετικά σε ένα
έργο. Δεν
πολυσκέφτομαι τι
μπορεί να πάει
στραβά.

* 2. Βαθμολογία:

9-14: Είσαι σε καλό δρόμο! Έχεις συμπεριφορά και δεξιότητες Project Manager.
Μπορείς να βοηθήσεις και άλλους να σκέφτονται ως Project Managers.
15-30: Μπορεί και να κάνεις για Project Manager! Υπάρχουν φορές που σκέφτεσαι
και συμπεριφέρεσαι ως Project Manager. Ωστόσο όταν το έργο είναι σύνθετο, θα
χρειαστεί να βελτιώσεις τις δεξιότητές σου.
31-45: Μάλλον ανήκεις στην κατηγορία που βλέπει περισσότερο το «δέντρο» παρά
το «δάσος». Αν αρχίσεις να σκέφτεσαι ως Project Manager μπορείς να βελτιώσεις το
τελικό αποτέλεσμα σε ό,τι κάνεις.
.................................
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