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Cele WebQuestu
1. Poziom wiedzy i zrozumienia:
a. Uzyskanie podstawowej wiedzy na temat kluczowych zasad systemu oceny
pracowniczej
b. Zrozumienie celu i zasad oceny 360 stopni
2. Poziom umiejętności:
a. Zdobycie umiejętności powiązania oceny z wymaganiami stanowiskowymi
b. Zdobycie umiejętności przygotowania oceny 360 stopni
3. Zrozumienie korzyści płynących z systemu oceny pracowniczej w szczególności oceny 3606
stopni

Zastosowane metody






WebQuest 2.0
Dyskusja
Praca indywidualna
Praca zespołowa
Elementy Cyklu Kolb’a

Zastosowane narzędzia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Forum dyskusyjne
Chat
Delicious (grupowanie wizualne)
PBWoks
Współdzielenie dokumentów na Google Docs
Głosowanie/ankiety
GoogleTalk (lub inna telekonferencja)

Przebieg
Uwaga: praca będzie realizowana w 6 sesjach 30 min.
1. Worm Up - dyskusja i wywiad z większością lub wszystkimi uczestnikami
a. Jaką rolę dla organizacji odgrywa ciągłe doskonalenie?
b. Jakie korzyści daje ciągłe doskonalenie?
c. Czy gdybyśmy nie przeprowadzali oceny pracowników moglibyśmy utracić jakieś
korzyści?
d. Jakie korzyść daje ocenianie pracowników:
i. Dla oceniających?
ii. Dla pracowników?
iii. Dla współpracowników?

iv. Dla klientów, partnerów biznesowych?
e. Jak wyobrażasz sobie przebieg takiej oceny?
2. Introduction - wprowadzenie do ról:
a. Jesteś pracownikiem działu kadr, odpowiedzialnym za wprowadzenie SOOP w swojej
organizacji. Twoja firma to wchodząca na New Connect dynamicznie rozwijająca się
spółka z branży reklamy i marketingu. Zatrudniacie ponad 100 osób w działach:
Marketingi i PR, Dziale IT i Nowych Technologii, Dziale Sprzedaży, Dziale Finansowym
oraz HR i Szkoleń. Zespół jest dynamiczny, nastawiony na rozwój i zmotywowany.
Twoim celem będzie pilotażowe wdrożenie ocen w dziale Marketingu i PR a
następnie wypracowanie modelu do wdrożenia w całej organizacji. W ramach tego
będziesz:
i. Przygotowywać wymagania wstępne umożliwiające wprowadzenia oceny
ii. Projektować ocenę
iii. Przeprowadzać ocenę i podsumowywać cały system
b. Jesteś pracownikiem działu Marketingu i PR. Pracownicy działu są zmotywowani i
nastawieni na rozwój. Dowiedziałeś się właśnie, że weźmiesz udział w pilotażowym
wdrożeniu systemu ocen pracowniczych. Twoim celem będzie:
i. Przygotowanie wymagań względem oceny od strony pracownika
ii. Wsparcie w przygotowaniu pracownika HR
iii. Udział w ocenie pilotażowej
iv. Przygotowanie podsumowania oceny i wniosków optymalizujących
stworzony system
c. Dyskusja i doszczegółowienie opisu
3. Tasks and process:
a. Wprowadzenie przez prowadzącego
b. Zadania indywidualne
i. Zebranie informacji na temat standardu budowy opisu stanowiska
 Narzędzia: Google, YouTube, Delicious
ii. Zabranie informacji na temat zasad przeprowadzania oceny 360
 Narzędzia: Google, YouTube, Delicious
iii. Stworzenie przykładowego opisu stanowiska
 Google Docs
iv. Stworzenie listy zasad przeprowadzania oceny 360
 Google Docs
c. Podsumowanie przez prowadzęcego
d. Zadania grupowe
i. Podział na grupy czteroosobowe
ii. Uzgodnienie standardu opisu stanowiska
 GoogleDocs
 Googletalk
iii. Uzgodnienie standardu oceny pracowniczej
 GoogleDocs
 Googletalk
iv. Przygotowanie scenariusza oceny pracowniczej
e. Podsumowanie przez prowadzącego

f.

Praca w parach
i. Podział ról
ii. Umówienie terminów próbnej oceny
 Doodle
iii. Przeprowadzanie zdalnej rozmowy oceniającej
iv. Przygotowanie podsumowania i rekomendacji
g. Równoległa dyskusja online na forum
4. Ocena:
a. Samoocena wyników (online – telekonferencja):
i. Przygotowania opisów stanowisk
ii. Przygotowania oceny
iii. Przeprowadzenia oceny
b. Ocena przez współpracowników (wg. schematu: co poszło dobrze, co można
poprawić, jakie będą korzyści z poprawy)
i. Z zespołów czteroosobowych
ii. Z pracy w parach
5. Ewaluacja i podsumowanie:
a. Podsumowanie przez prowadzącego
i. Wyników prac
ii. Efektywności współpracy
b. Pigułka informacyjna na temat oceny 360 stopni
6. Zamknięcie

