
PTE ÁOK Teljesítményértékelés
Teljesítményfejlesztési tervezés (PDP)



TELJESÍTMÉNY
FEJLESZTÉSI 
TERVEZÉS

Meghatározza a célok 
elérésének fontos 

mérföldköveit, világos képet 
ad a tettekről és a kitűzött 

célokról.

A személyes fejlesztési terv 
választ ad a „Miért” 

kérdésekre.

Segít azonosítani azokat a 
dolgokat, amelyek valóban 

fontosak.

Előnyei: 
- a motiváció, 

- a gyors tanulás, 
- a nagyobb öntudatosság, 
- a rejtett lehetőségeinek 

kiaknázása.

Magában foglalja az 
erősségek, gyengeségek és 
törekvések nyilatkozatát.

Ciklikus folyamat: reflektál a 
múlt tapasztalataira, 

kihasználja az erősségeket, 
azonosítja a személyes fejlődés 

hiányosságait, elemzi az 
eredményeket.

Nyomon követi a 
teljesítményt. Tartalmazza a 

referenciákat az 
eredményekről, 

teljesítményről, kudarcokról, 
sikerről. Kudarc könnyedén 

sikerré alakítható.

Cselekvési terv segítségével 
meghatározhatók a napi, a 

havi és az éves teljesítések a 
személyes fejlesztési terv 

céljainak elérése érdekében.
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Mik a rövid és hosszú 
távú céljaim?

Elégedett vagyok a 
jelenlegi 

munkámmal?

Munkám mely 
területein teljesítek 

kiválóan?

Mely területeken és 
milyen módon 

javíthatok a 
személyes 

fejlődésemet és 
munkámat illetően?

Melyek azok a 
projektek, amelyek 

hasznosak lehetnek a 
jövőbeni személyes 
fejlődésem során?

Milyen tréningeken, 
tanulási 

lehetőségeken 
szeretnék részt 

venni?

Milyen 
életminőséget 

szeretnék elérni?
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SZEMÉLYES 
FEJLŐDÉS

INDÍTÁSÁNAK 
FŐBB KÉRDÉSEI



Személyes 
elemzés

Hosszú távú 
célok 

meghatározása 
(5-10 év)

Rövid távú 
célok 

meghatározása 
(1-4 év)

Konkrét 
ütemterv

Javító 
intézkedések
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PDP 
(TELJESÍTMÉNYFEJLESZTÉSI TERV) 

MEGALKOTÁSA
Első lépésként előzetes ötletekkel kell rendelkezni 

a személyes fejlesztési terv hosszú és rövid távú 
céljainak, és az azt követő személyes fejlődés 

lehetőségeinek szempontjából. 

A következő lépés az összegyűjtött ötletek 
szervezése: fel kell jegyezni a célok elérésének 

követendő módszereit és az időkeretet. 

A PDP utolsó lépése tartalmazza a követendő 
teljesítményértékelési módszerek leírását. Ez 

létfontosságú, mivel a meghatározott 
teljesítménytől való eltérést ellenőrizni kell. Az 

eltérés szintje alapján a későbbiekben korrekciós 
intézkedéseket kell hozni.



SMART CÉLOK KITŰZÉSE
A céloknak praktikusaknak, elérhetőknek kell lenniük; 

a célok segítenek meghatározni azokat a tevékenységeket, amelyek biztosítják, hogy 
a jelenlegi tevékenységek összhangban legyenek a hosszú és rövid távú célokkal.
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Konkrét
Egy cél minél konkrétabb, annál hatékonyabb. Ezért
az első elem arra összpontosít, hogy minél
részletesebben megfogalmazzuk mit szeretnénk
elérni.
Kérdései: Mit akarunk elérni? Milyen lépéseket
teszünk azért, hogy elérjük amit akarunk? Ki a felelős,
hogy a lépések megtörténjenek?

Mérhető
Egy SMART cél esetében alapvetően két dolognak kell
mérhetőnek lennie. Az egyik az előrehaladás, a másik
pedig, hogy teljesült-e a célunk.
Bevezethetünk olyan mutatószámokat, metrikákat,
diagramokat, amik szemléltetik az előrehaladást:
például az egy héten elvégzett feladatok száma vagy
a hátralék diagram.

Megvalósítható
A célok kitűzésénél nagyon fontos, hogy ne
rugaszkodjunk el teljesen a realitástól, tehát ne legyen
lehetetlen megvalósítani.
Ehhez pontosan ismernünk kell:
A személyi/pénzügyi/eszköz/időbeli erőforrásainkat.
A gazdasági/társadalmi/jogi stb környezetet.

Reális
Vizsgáljuk meg, hogy nem csak nekünk fontos-e az
adott cél, és mennyiben illeszkedik a szervezet
stratégiai céljaihoz, illetve a projekt többi
célkitűzéséhez.
A cél elérésével megoldunk-e egy valós problémát?
Milyen igényeket elégít ki a cél elérése? Megéri-e
belevágni?Megfelelő-e az időzítés?

Határidőhöz kötött
Meghatározott időkeret szükséges ahhoz, hogy
megfelelő határidővel a megfelelő feladatokat
jelölhessük ki és végezhessük el. Rengeteg célkitűzés
úszik el azon, hogy megvalósítása valahova a
“nemsokára” és a “egyszer majd” közé esik.
A célt javasolt felbontani kisebb részekre: 1, 3, 6 és 12
hónapos célokra.



- Írjuk le a célokat!
- Korlátozzuk a célok számát: minél több 
célra fókuszálunk egyszerre annál jobban 
elaprózzuk figyelmünket, ezáltal kevésbé 

leszünk hatékonyak. Inkább legyen 
kevesebb (3-5) célunk, de azokra 

komolyan fókuszáljunk. 

- Bontsuk le a célokat napi teendőkre.

- Ellenőrizzük rendszeresen a célokat: nézzük 
meg rendszeresen, hogy jó úton haladunk-e a 
cél eléréséhez. Minden alkalommal, amikor 

megvizsgáljuk mit értünk el, azt is 
átgondolhatjuk, mi a következő lépés. 

- A célokra ránézhetünk havonta, hetente 
vagy akár naponta is, a lényeg, hogy 

rendszeresen ellenőrizzük mennyit haladtunk. 

- Ünnepeljük meg a sikereket! Könnyen 
azt gondolhatjuk, hogy csak akkor van ok 
az ünneplésre, ha elértük a célunkat. De a 
kis győzelmek elismerése is fontos, növeli 

az önbizalmat és aktiválja a motivációt.
- Ha eltértünk a céltól, az eltérés szintje 

alapján szükséges korrekciós 
intézkedéseket hozni.
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CÉLOK
MEGVALÓSÍTÁSA



Vonjunk be másokat is! 
A fenti kérdéseket, szempontokat érdemes megvitatni másokkal is. Szakmai cél kitűzésénél 
elengedhetetlen vezetőség és egyéb munkatársak bevonása. Ez egyrészt segít leszűkíteni a 

lehetőségeinket, másrészt mindenki számára világossá válik, hogy mit szeretnénk elérni, 
ezáltal a célok összhangban lesznek a szervezet céljaival is. 

Legyünk rugalmasak!
A célt időről időre érdemes felülvizsgálni, és ha kell, finomítani rajta. Vegyük figyelembe a 
mérhetőségnél kialakított mutatók eredményeit és ennek megfelelően gondoljuk át újra, 

hogyan lehet még pontosítani!

Használjunk segítségül eszközöket! 
Olyan eszközökkel dolgozzunk, amik segítenek a tervezés folyamatában, és a monitorozásban! 
Rengeteg olyan eszköz segítségével könnyebb átlátni, milyen feladatokat kell elvégezni és hol 

tartunk. 
pl. akár egy Excel tábla is nagyon hasznos társunk lehet, de használhatunk egyéb rendszereket 

(MS SharePoint, Trello stb.).

MIRE ÉRDEMES MÉG ODAFIGYELNI?
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