
  

 

Εισαγωγή: 

  

Περίληψη: 

Η Επαγγελματική Εκπαίδευση χρησιμοποιεί 

αξιολόγηση 360 μοιρών για να βοηθήσει 

άτομα και ομάδες να αποκτήσουν 

μεγαλύτερη αυτογνωσία και να εντοπίσουν 

τομείς προσωπικής και επαγγελματικής 

ανάπτυξης. 

Παραδοσιακά, η ανατροφοδότηση σχετικά με την 

απόδοση στο χώρο εργασίας παρέχεται από έναν 

διευθυντή γραμμής και σπάνια από τις απόψεις των 

συνομηλίκων και τις άμεσες αναφορές. 

Η Exponential Training σχεδίασε ένα 

προσαρμοσμένο εργαλείο αξιολόγησης 360, το 

Perspectives 360 (P360), για την αξιολόγηση της 

απόδοσης σε έξι βασικές δεξιότητες που είναι 

απαραίτητες για την αποτελεσματική απόδοση των 

διευθυντών. Αυτές οι βασικές δεξιότητες 

επικεντρώνονται στον προγραμματισμό, την 

επικοινωνία, την ομαδική εργασία, την ηγεσία, την 

προσωπική αποτελεσματικότητα και τη διαχείριση 

ανθρώπων. Κάθε βασική δεξιότητα αναλύεται 

περαιτέρω σε συγκεκριμένες δεξιότητες. 

Τα ηλεκτρονικά σχόλια που συλλέγονται από τον 

προς αξιολόγηση διαχειριστή, από τον προϊστάμενό 

του, τους συνομηλίκους και τις άμεσες αναφορές 

χρησιμοποιούνται στη συνέχεια για τη δημιουργία 

μιας αναφοράς που μπορεί να βοηθήσει στον 

εντοπισμό τομέων ανάπτυξης για τον διευθυντή. 

 Αυτή η μελέτη περίπτωσης αφορά τον τρόπο με τον 

οποίο η αξιολόγηση P360 έχει χρησιμοποιηθεί για 

την αξιολόγηση των δυνατών σημείων και των 

τομέων ανάπτυξης για μεμονωμένους διευθυντές και 

για τη διοικητική ομάδα στο σύνολό της εντός των 

οργανισμών. 

Η αξιολόγηση P360 ήταν ένα ιδανικό διαδικτυακό 
εργαλείο αξιολόγησης για τη δημιουργία προφίλ σχετικά 
με το πώς αντιλαμβάνονταν οι διευθυντές τον εαυτό τους 
και πώς τους αντιλαμβάνονταν οι άλλοι. 
 
Οι επιμέρους αναφορές επέτρεψαν στους διευθυντές και 
τις ομάδες να δώσουν προτεραιότητα στην 
επαγγελματική τους ανάπτυξη και να δημιουργήσουν 
σχέδια δράσης για να καλύψουν τις ανάγκες τους». 

 
Anne-Marie, Εκπαιδεύτρια Επιδόσεων 
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P 360-Degree Αξιολόγηση με 

χρήση TEL: 

Ο αντίκτυπος της αξιολόγησης 

P360 

Η αξιολόγηση P360 επιτρέπει στους διαχειριστές να 

λαμβάνουν εμπιστευτικά και ανώνυμα σχόλια από 

αυτούς με τους οποίους συνεργάζονται.  

Η Τεχνολογικά Ενισχυμένη Μάθηση (ΤΕΜ) παρείχε την 

ευκαιρία στην Επαγγελματική Εκπαίδευση να 

μετατρέψει τη διαδικασία αξιολόγησης P360 που 

βασίζεται σε έντυπη μορφή σε ηλεκτρονική έκδοση. 

Αυτό στη συνέχεια ενσωματώθηκε στο μοντέλο 

παράδοσης προσφέροντας στους οργανισμούς την 

ευκαιρία να κατανοήσουν τα δυνατά σημεία των 

διευθυντών τους και πώς να αναπτύξουν περαιτέρω την 

απόδοσή τους. 

Το P360 απαιτεί από έναν διευθυντή να προσκαλέσει 

από τρία έως εννέα άτομα με τα οποία συνεργάζεται για 

να παρέχουν σχόλια σχετικά με την απόδοσή τους στην 

εργασία. Κάθε άτομο που συμμετέχει στην αξιολόγηση 

λαμβάνει τα δικά του διαπιστευτήρια σύνδεσης για 

πρόσβαση σε ένα ασφαλές, διαδικτυακό, εμπιστευτικό 

ερωτηματολόγιο που περιλαμβάνει 72 δηλώσεις 

συμπεριφοράς. 

Η ΤΕΜ επιτρέπει τη συγκέντρωση, την ανάλυση και τη 

χρήση όλων των αποτελεσμάτων για την προετοιμασία 

της αναφοράς σχολίων P360 του διαχειριστή. 

 Η χρήση της ΤΕΜ για την παροχή ανατροφοδότησης 

360 μοιρών έχει μειώσει σημαντικά τον χρόνο που 

χρειάζεται για έναν διαχειριστή για να λάβει την 

αναφορά του και σημαίνει ότι μπορεί να αρχίσει να 

σχεδιάζει τις πτυχές ανάπτυξης του σύντομα. 

 

Η Exponential χρησιμοποίησε το P360 για να 

υποστηρίξει αναπτυξιακά προγράμματα που 

παραδίδονται σε διάφορους οργανισμούς σε ολόκληρο 

το Ηνωμένο Βασίλειο. Για τη μέτρηση του αντίκτυπου, η 

αξιολόγηση του P360 πραγματοποιήθηκε στην αρχή 

του προγράμματος και στη συνέχεια επαναλήφθηκε 

μετά την ολοκλήρωσή του. Αυτό επέτρεψε τόσο στους 

μεμονωμένους διευθυντές όσο και στους οργανισμούς 

να παρακολουθούν τις αλλαγές στη συμπεριφορά και 

να επικεντρωθούν στο πώς να μεγιστοποιήσουν τον 

τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονται οι βασικές δεξιότητες 

διαχείρισης. 

 

Ο John Moore, Διευθύνων Σύμβουλος της Exponential 

Training σχολίασε: 

 

«Όσοι συμμετείχαν στις αξιολογήσεις ένιωσαν άνετα να 

μπορούν να παρέχουν ανώνυμα και εμπιστευτικά 

σχόλια. Κατάλαβαν τη σημασία του να είναι ειλικρινείς 

και να συνεισφέρουν όχι μόνο στην ανάπτυξη τους και 

των συναδέλφων τους, αλλά και στην ανάπτυξη των 

ομάδων στις οποίες ανήκουν. 

 

Είναι πάντα ικανοποιητικό να βλέπεις τον αντίκτυπο 

του P360 και τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσονται οι 

άνθρωποι». 

 

 

 

 

Το E-Growth είναι ένα έργο που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+. Το έργο είχε ως στόχο να 

διερευνήσει τη χρήση επιχειρηματικών προσομοιώσεων και την Τεχνολογικά Ενισχυμένη Μάθηση (TEΜ) στην 

παροχή Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ). Το Εγχειρίδιο ΤΕΜ και η επιχειρηματική 

προσομοίωση του E-Growth είναι διαθέσιμο στα Αγγλικά, Τσεχικά, Ισπανικά, Ελληνικά και Ουγγρικά. 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε: 

https://e-growth-project.eu/  

  

 

 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της δημοσίευσης δεν συνιστά έγκριση του 

περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να   

θεωρηθεί  υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 
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