
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bevezető: 

Az Exponenciális Training 360 fokos 
értékelést használ, hogy segítse az 
egyéneket és a csapatokat öntudatosabbá 
tenni, és azonosítani a személyes és 
szakmai fejlődés területeit. 

 

A munkahelyi teljesítményre vonatkozó 
visszajelzést hagyományosan a közvetlen 
vezető adta, és ritkán vette figyelembe a 

kollégák véleményét és a közvetlen 
jelentéseket. 

 
Az Exponenciális Traing megtervezett egy 
személyre szabott 360 fokos értékelő eszközt, a 
Perspectives 360-at (P360) a vezetők hatékony 
teljesítményéhez elengedhetetlen hat 

kulcsfontosságú készség teljesítményének 
értékelésére. Ezek a kulcskészségek vagy 
alapvető készségek a tervezésre, a 
kommunikációra, a csapatmunkára, a vezetésre, a 
személyes hatékonyságra és az emberek 
menedzselésére összpontosítanak. Az egyes 

alapkészségeket további specifikus készségekre 
bontják. 

 
Az értékelendő menedzsertől, közvetlen 
vezetőjüktől, kollégáiktól és a közvetlen 
jelentésektől gyűjtött online visszajelzések alapján 
jelentést készítenek, amely segíthet azonosítani a 
vezető erősségeit és fejlesztési területeit. 

Összegzés 
 

Ez az esettanulmány arról szól, hogy a P360 
értékelést hogyan használták fel az egyes 
vezetők és a szervezeten belüli vezetői csapat 
egészének erősségeinek és fejlesztési 

területeinek felmérésére. 
 

„A P360 értékelés ideális online értékelő 
eszköz volt olyan profilok létrehozásához, 
amelyek bemutatják hogyan vélekednek a 
vezetők önmagukról és hogyan látják őket 
mások. 

 

Az egyéni jelentések lehetővé tették a vezetők 
és a csapatok számára, hogy szakmai 
fejlődésüket prioritásként kezeljék, és 
cselekvési terveket dolgozzanak ki igényeik 
kielégítése céljából.” 

 
 

Anne-Marie, Teljesítmény Coach 
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P360 fokos értékelés a TEL 
használatával: 

A P360 értékelés hatása 

 
 

A P360-értékelés lehetővé teszi a vezetők 
számára, hogy bizalmas és névtelen 
visszajelzéseket kapjanak azoktól, akikkel 
együtt dolgoznak. 

 

A Technológiával támogatott tanulás (Technology 

Enhanced Learning; TEL) lehetőséget biztosított 
az Exponenciális Training-nek arra, hogy a 
papíralapú P360 értékelési folyamatát online 
változattá alakítsa. Ezt aztán beépítették a tudás 
átadási modelljükbe lehetőséget kínálva a 

szervezeteknek, hogy megértsék vezetőik 
erősségeit, és azt, hogy hogyan fejlesszék tovább 
teljesítményüket. 

 
A P360 megköveteli, hogy a vezető három-kilenc 
embert hívjon meg, akikkel együtt dolgozik azért, 
hogy visszajelzést adjanak a munkahelyi 

teljesítményükről. Minden, az értékelésben részt 
vevő személy megkapja a saját bejelentkezési 
adatait, amellyel hozzáférhet egy biztonságos, 
bizalmas online kérdőívhez, amely 72 viselkedési 

nyilatkozatot tartalmaz. 
 

A TEL lehetővé teszi az eredmények összesítését, 
elemzését és azonnali felhasználását a 
menedzser P360 visszajelzési jelentésének 
elkészítéséhez. Az online szoftver segítségével 
egy képzett P360 facilitátor segít a menedzsernek 

a visszajelzések átgondolásában és a fejlesztési 
tevékenységek iránti elkötelezettség 
kialakításában. 

A TEL használata a 360 fokos visszacsatolás 
biztosításával jelentősen lecsökkentette azt az 
időt, ami alatt a vezető megkapja a jelentését, és 
ez azt jelenti, hogy előbb-utóbb elkezdhetik 
tervezni a fejlesztési területeiket. 

 
Az Exponential a P360-at használta az Egyesült 
Királyság számos szervezetének nyújtott 
fejlesztési programok támogatására. A hatás 

mérésére a P360 értékelést a program elején 
végezték el, majd a program befejezésekor 
megismételték. Ez lehetővé tette mind az egyes 
vezetők, mind a szervezetek számára, hogy 
nyomon kövessék a viselkedésükben 
bekövetkezett változásokat, és arra 
összpontosítsanak, hogyan maximalizálják az 

alapvető vezetési készségek alkalmazását. 
 

John Moore, az Exponential Training 

igazgatójának észrevételei: 

 
„Az értékelésben részt vevők jól érezték magukat 
azért, mert névtelen és bizalmas visszajelzést 
adhattak. Felismerték annak fontosságát, hogy 
őszinték legyenek, és ne csak saját és kollégáik 
fejlődéséhez járuljanak hozzá, hanem a csapataik 
fejlődéséhez is. 

 
Mindig örömteli látni a P360 hatását és azt, 
ahogyan az emberek fejlődnek.” 

 

 
 
 
 

Jogi nyilatkozat: Ezt a projektet az Európai Bizottság támogatásával finanszírozták. Ez a dokumentum 
csak a szerző nézeteit tükrözi, és a Bizottság nem tehető felelőssé az itt található információk 
esetleges felhasználásáért. 

Az E-Growth projektet az Erasmus+ program támogatta. A projekt célja az volt, hogy feltárja az üzleti szimulációk és a 

technológiával segített tanulás (TEL) használatát a szakoktatás és képzés (TEL) megvalósításának területén. A TEL Kézikönyv 
és az E-Growth üzleti szimuláció angol, cseh, spanyol, görög és magyar nyelven érhető el. További információkért 
látogasson el a https://e-growth-project.eu/ oldalra. 
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