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Az értékelő beszélgetés struktúrája és folyamata



Teljesítményértékelés

A http://oktatoi-
adatlap.aok.pte.hu webcímen 
érhető el, intraneten vagy VPN 

hozzáféréssel. 

Lehetőség a feladatok, célok 
eredményeinek rendszeres 

értékelésére.

Összehangolja a munkatársak 
egyéni céljait a szervezeti 

célokkal. Transzparens 
célkitűzések.

Hozzájárul a munkatársak 
motivációinak és 

kompetenciáinak feltárásához.

Fejleszti a vezető és a munkatárs 
közötti kapcsolatot.

Teljesítményjavulás lehetősége 
az egyéni tanácsadásnak és 

támogatásnak köszönhetően.

Tervezés lehetősége. 
Megfigyelhetőség (teljesítmény-

standardok) és mérhetőség. 
SMART célok kitűzése.

Személyes fejlődési lehetőség és 
(vezetési) kompetenciák 

fejlődése, fejlesztése.

TELJESÍTMÉNY
ÉRTÉKELÉS



AZ ÉRTÉKELÉS MEGVALÓSÍTÁSÁNAK LÉPÉSEI A GYAKORLATBAN

Teljesítményértékelés

FELKÉSZÜLÉS BESZÉLGETÉS
ÉRTÉKELÉS, 
FEJLESZTÉS CÉLKITŰZÉS ZÁRÁS

AZ ÉRTÉKELÉS MEGVALÓSÍTÁSÁNAK LÉPÉSEI A GYAKORLATBAN



Teljesítményértékelés

FELKÉSZÜLÉS Jegyzetelés

Rendszeres 
visszajelzés

Meghívás

Kapcsolódás az 
előző 

értékeléshez

Felkészülés a 
tartalomra

 Az értékelendő kolléga fejlődése 
szempontjából fontos eredmények év 
közbeni, folyamatos dokumentálása.

 Az értékelő beszélgetés megalapozható, ha év 
közben többször, az egyes feladatokhoz 
kapcsolódóan rendszeresen visszajelzés 

történik a kolléga teljesítményére.

 Beszélgetés időpontjának kijelölése, ha 
szükséges, egyeztethető az előzetes 

felkészülés (önértékelés kitöltése, beszélgetés 
outputjának, lehetséges következményeinek 

megbeszélése, stb.).

 Az előző értékelésen történt megállapodások, 
eredmények felelevenítése.

 Egyéni témák előzetes meghatározása, amiket 
mindenképpen szükséges egyeztetni.



- Nyugodt, bizalmi légkör megteremtése, 
ráhangolódás a beszélgetésre.

- Bevezetés: az elmúlt időszak 
előrelépéseiről, teljesítményről, saját 

fejlődésnek megítéléséről történő 
érdeklődés.

- Együttműködésről, közös munkáról 
történő egyeztetés.

- Elmúlt időszak tevékenységének 
összegzése, példákkal alátámasztott 

megerősítése, az eredményekhez 
kapcsolódó sikertényezők, erősségek 

tisztázása.
- Értékelési időszak feladatainak áttekintése, 

a teljesítés értékelése, kompetenciákra 
történő visszajelzés. 

- Korábbi értékelő megbeszélésen történt 
megállapodások felelevenítése.

- Értékelési szempontok (TÉR online 
adatlap) mentén történő 

továbbhaladás.

- Értékelt időszaki célok 
eredményességének értékelése.

- Fejlesztendő területek 
meghatározása.

- Motiváció feltárása.

Teljesítményértékelés

BESZÉLGETÉS ÉS ÉRTÉKELÉS



Teljesítményértékelés

Tükrözés és megértés
Olyan technika, mely nem jelent egyetértést, csak empatikus 
odafigyelést, meghallgatást, és visszajelzést a megértésről. Olyan 
légkör teremtésére van ezáltal lehetőség, amelyben a tagok időt 
szánnak egymás figyelmes meghallgatására, és képesek őszinte és 
pontos visszajelzést adni. 
„Jól értem, hogy Igazságtalannak érzed, hogy…”

Önértékeltetés
Az értékelő beszélgetés attól lesz eredményes, ha egyéni célok és 
akciók kerülnek kimondásra és megfogalmazásra. Célszerű a 
beszélgetést jó kérdésekkel és interpretálással (tükrözéssel) vezetni, 
és az idő nagyobb részben nem beszélni, hanem beszéltetni. 
„Mi az, amit szívesen tennél ezen a téren? És még? Miből vennéd 
észre, hogy itt már eggyel jobb lettél?”

Visszajelzés
A jó visszajelzés olyan, amiből tudjuk, miből kell még többet csinálni, 
vagy min kell változtatni: a cselekedetre, viselkedésre vonatkozik, 
nem a személyre. És nagyon konkrét. Ezért ha kérdés merül fel egy 
visszajelzéssel kapcsolatban, akkor konkrét példákat szükséges 
hozni, mit értünk pontosan alatta.
„Azt figyeltem, hogy pl. A kollégánk mindig érti, amit mondasz – ez 
miért lehet? Itt hogyan csinálod? Ez miben más, mint B kollégával?”

Beszélgetést 
és értékelést

segítő 
módszerek



Teljesítményértékelés

CÉLKITŰZÉS ÉS ZÁRÁS

Teljesítményfejlesztési terv (PDP) 
átbeszélése, egyéni fejlesztési célok 

meghatározása. 

Célkitűzés: szervezeti célokból levezetett 
egyéni feladatkitűzés.

SMART célok meghatározása: konkrét, mérhető, 
megvalósítható, reális, határidőhöz kötött.

A feladat/célok meghatározásának célja az 
innováció, fejlesztés, hatékonyság javítása. 

A célfeladatok meghatározása igazodjon az adott 
munkatárs szervezeti egységben betöltött szerepéhez és 

munkaköréhez.

Főbb tartalmi elemek összefoglalása. 
Kérdések: Mivel járulhat hozzá a vezető a munkatárs az 

egyéni fejlődéséhez? Mi az, ami igazán hasznos, vagy 
fontos volt a beszélgetésből? 

Dokumentáció elkészítése, aláírása.


