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Wprowadzenie 

    Prezentacja jest dedykowana przede 
wszystkim oświatowej kadrze kierowniczej, 
ale także  wszystkim tym, którzy pełnią rolę 
przełożonego. Są odpowiedzialni za 
realizację zadań realizowanych z innymi.    

 

     

 



Wprowadzenie 

    Informacja zwrotna jest jednym z 
najważniejszych, o ile nie najważniejszym 
narzędziem pracy w relacjach zawodowych. 

    Warto pamiętać, że może być zarówno 
negatywna, jak i pozytywna! 

 

     

 



Wprowadzenie 

    Ponieważ aktualnie (niestety!) najczęściej 
dot. sytuacji trudnych, problemowych, to 
warto prześledzić co zrobić, by nie stała się 
męką dla obu stron, ale wartościowym 
źródłem wskazówek w działaniu? 

 



Informacja zwrotna (feedback) 
 

Przypomnij sobie co dokładnie oznacza zlepek słów 
feedback po jego rozbiciu na „feed” i „back”? 

 „feed” 
• (fed, fed) karmić, zasilać 

• wprowadzać informacje 

• zasilać, zaopatrywać 

„back” 
• z powrotem 

 



Informacja zwrotna (feedback) 

    Na metaforycznym poziomie „dawanie 
informacji zwrotnej” ma zatem jakby związek  
z „karmieniem”.  Karmienie informacjami 
zwrotnymi jest po to, by ktoś się rozwijał, rósł, 
dojrzewał, a i inni mieli z tego też pożytek. 

 

    Jak często tak myślałaś/eś o feedbacku? 



Po co udzielać informacji zwrotnych? 
 

• Utrzymanie i poprawa wyników 
Informacja zwrotna uświadamia pracownikom, które 
zachowania są efektywne i które mają kontynuować w 
przyszłości. Z drugiej strony daje też możliwość 
eliminacji zachowań, które negatywnie wpływają na 
osiągane wyniki w pracy. 

• Coaching i doradztwo 
Pokazując mocne strony i braki w wiedzy, 
umiejętnościach czy zachowaniu 
pracowników,  feedback odgrywa kluczową rolę w 
rozwoju pracowników i zespołów oraz w znalezieniu 
własnych sposobów rozwiązania problemów. 



Po co udzielać informacji zwrotnych? 

• Zdobywanie nowych kompetencji 
Informacja zwrotne jest nieodłączną częścią 
każdego procesu uczenia się. Dzięki niemu uczący 
dowiaduje się, jakie poczynił postępy oraz nad 
czym jeszcze powinien pracować. 

• Rozwijanie i uwalnianie potencjału 
Konstruktywny feedback w istotnych momentach 
rozwoju kariery może zapewnić odpowiednie 
wykorzystanie rozwoju pracownika dla 
konkretnych celów. 

 



Po co udzielać informacji zwrotnych? 
 • Rozwój pracy zespołowej 

Umiejętność wyrażania feedbacku przez członków 
zespołu jest podstawowym składnikiem ich 
efektywnej współpracy. 

• Podnoszenie morale, motywacja i 
zaangażowanie (aktualnie b. ważne!) 

    Uznanie dla dobrze wykonanej pracy, poczucie 
osiągnięcia celu, uruchomienie potencjału 
wzrostu i rozwoju stanowią kluczowe czynniki 
motywacyjne. 

 



Modele informacji zwrotnej 

    Przy udzielaniu informacji zwrotnej warto 
skorzystać z istniejących schematów, które 
umożliwiają wypowiedzenie uwag w sposób 
nienaruszający dobrostanu drugiej strony.  

 

 



Modele informacji zwrotnej 

 

    Stosowanie poszczególnych schematów może 
ułatwić komunikowanie się, z drugiej strony 
jednak, nie powinno zwalniać nas z myślenia o 
tym, który z nich zastosować adekwatnie do 
sytuacji. 

 



Model asertywny 

    Komunikat ,,ja” jest kojarzony z 
asertywnością, czyli takim wyrażaniem 
swojego zdania, które jest uczciwe i nie 
narusza godności drugiej strony. Komunikat 
„ja” składa się zwykle z następujących 
elementów/słów:  

 

• Czuję ……………… kiedy ty …………………………….. 
ponieważ …………………… chcę………………………. 

 



Model asertywny 

Przykład: 

 

    Jestem zdenerwowana, kiedy czekam na twoją 
pracę po terminie, ponieważ bez niej nie mogę 
zamknąć swojej części i chciałabym, żebyś 
następnym razem oddał mi ją na czas. 

 



Model asertywny 

Przykład – Komentarz: 

 

    Komunikat ten pozwala na wyrażenie 
własnych reakcji bez naruszania godności 
drugiej strony. Daje także nadawcy możliwość 
przedstawienia swoich oczekiwań. Komunikat 
jest prawdziwy, ponieważ opisuje fakty. Nie 
zawiera także elementów oceny osoby, ale jej 
zachowań.  

 

 



Model asertywny 

Ćwiczenie 1: 

    Wyobraź sobie jakąś realną sytuację i zbuduj 
swój asertywny feedback! 



Model techniki AID 

    Technika AID służy do sprawnego 
przekazywania informacji zwrotnej i składa się 
z trzech prostych kroków. Po nawiązaniu 
odpowiedniego kontaktu z drugą osobą 
można przejść do przekazania jej informacji 
zwrotnej. 

 



Model techniki AID 

1. A (action): przedstaw drugiej osobie opis jej 
zachowań, które chcesz docenić lub które 
chcesz, aby druga osoba zmodyfikowała; 
powołaj się przy tym na konkretne sytuacje, w 
których zaobserwowałeś te zachowania u 
danej osoby. 

 



Model techniki AID 

2. I (impact): opisz konkretne rezultaty 
tych zachowań; powołaj się na 
konkretne przykłady wpływu, jakie te 
zachowania miały na rozwój sytuacji, w 
tym także zachowania innych osób 
obecnych w tej sytuacji. 

 



Model techniki AID 

3. D (desired outcome): określ pożądany 
rezultat - w tym miejscu należy 
zarysować kierunek zmian w 
zachowaniu danej osoby w określonej 
sytuacji lub po prostu powiedzieć „Tak 
trzymaj. Chcę, abyś dalej działał w ten 
sposób”. 

 



Model techniki AID 

   Warto pamiętać, że przekazanie 
informacji zwrotnej wymaga dialogu. Z 
jednej strony dostarczamy drugiej 
osobie pomocnych informacji, z drugiej 
strony powinna ona mieć możliwość 
ustosunkowania się do naszych 
spostrzeżeń oraz ich przedyskutowania. 

 



Model techniki AID 

Ćwiczenie 2: 

    Wyobraź sobie jakąś realną sytuację i zbuduj 
swój feedback wg techniki AID. Pamiętaj o 
dialogu, co aktualnie może być utrudnione, ale 
nie niemożliwe! 



Model FUO 

   Model FUO to nic innego jak 
zestawienie informacji w następującej 
kolejności: 

 
Fakty + Ustosunkowanie + Oczekiwanie 

 



Model FUO 

Fakty + Ustosunkowanie + Oczekiwanie 
 
    Fakty to konkretny opis tego, co budzi negatywne 

ustosunkowanie.  
    Ustosunkowanie oznacza opis reakcji mówiącego na 

zaistniałe wydarzenie.  
    Oczekiwanie z kolei może mieć charakter prośby, 

polecenia bądź innych działań nakierowanych na 
ustalenie zmiany w zachowaniu będącym 
przedmiotem krytyki.       

 



Model FUO 

Przykład: 
 
    Wczoraj nie skończyłeś zadania, mimo iż byliśmy 

umówieni (opis wydarzenia). Dokończyłem 
twoją robotę, ale z pracy wyszedłem dopiero po 
20:00. Zdenerwowała mnie ta sytuacja 
(ustosunkowanie). Oczekuję, że następnym 
razem wykonamy zadanie wspólnie, tak jak się 
umówiliśmy. (oczekiwanie) 

 



Model FUO 

Jeszcze jeden przykład: 
 
    Przyszedłeś pół godziny po czasie (fakt). Jestem 

bardzo niezadowolony. Z tego powodu 
musiałem pracować za nas oboje do momentu 
twojego przyjścia (negatywne ustosunkowanie). 
Co zamierzasz z tą sytuacją zrobić? (oczekiwania 
w formie pytania motywującego). 

 



Model FUO 

Ćwiczenie 3: 

    Wyobraź sobie jakąś realną sytuację i 
przedstaw swój feedback wg koncepcji FUO! 



Model formuły 2+2 

    Zgodnie z założeniami formuły, wypowiedzi 
skierowane do pracownika powinny być 
wyważone i opisywać mocne strony 
pracownika oraz te, które należy poprawić.  

 



Model formuły 2+2 

    Sednem wzoru jest równowaga między 
pochwałą a krytyką. Stąd cyfry 2+2, których 
należy bezwarunkowo przestrzegać.  

 



Model formuły 2+2 

    Zdaniem propagatorów zapisu, nie należy 
prezentować większej liczby uwag krytycznych 
bądź pozytywnych, ponieważ 
pracownik/współpracownik nie będzie w 
stanie ich przyjąć.  

 



Model formuły 2+2 

    Istotne jest także przestrzeganie pięciu 
podstawowych zasad, które stanowią: 

1. równowaga,  

2. systematyczność,  

3. precyzja,  

4. konkret, 

5. konsekwencja. 

 



Model formuły 2+2 

Ćwiczenie 4: 

    Wyobraź sobie jakąś realną sytuację i zbuduj 
swój feedback 2 + 2! 



Model „kanapki” 

    Polega na podawaniu informacji w określonej 
kolejności. Najpierw podaje się informację 
pozytywną dotyczącą zachowań danej osoby. 
Następnie informację dotyczącą tego, co 
należy poprawić. Na końcu ,,zamyka się 
kanapkę” stwierdzeniem pozytywnym. 

 



Model „kanapki” 

Otwórz czymś miłym, 
pozytywnym! 

Zamknij czymś miłym, 
pozytywnym!  

Przedstaw sprawę, swoją 
opinię, oczekiwania! 



Model „kanapki” 

Przykład: 
 
    Widzę, że bardzo dbasz o porządek w 

papierach. Zauważyłem, że na teczce działań „X” 
brakuje opisu zawartości. Jestem pewien, że 
kiedy naniesiesz te informacje wszystko będzie 
funkcjonowało jak w zegarku. 

 



Model „kanapki” 

Ćwiczenie 5: 

    Wyobraź sobie jakąś realną sytuację i zbuduj 
swój „kanapkowy” feedback! 



Reguły dawania feedbacku: 
 

1. dostarczaj takie informacje, z których twój 
rozmówca skorzysta; 

2. używaj języka „Ja” – mów o swoich 
obserwacjach i percepcjach; 

3. mów zwięźle, treściwie i konkretnie; 

 



Reguły dawania feedbacku: 
 

4. opisuj zachowania – unikaj używania 
„etykietek”; 

5. opisz wpływ danego zachowania na 
otrzymane rezultaty; 

6. podaj kilka sposobów na zmianę danego 
zachowania; 

7. poproś o feedback dla siebie. 

 



Reguły przyjmowania feedbacku: 
 

1. Spraw by bezpieczne dla innych ludzi było bycie 
szczerymi z tobą. Możesz to zrobić przez: 

• przyjmowanie informacji, nawet gdy są krytyczne, 

• słuchanie – nie bronienie czy usprawiedliwianie się, 

• zadawanie pytań, definiowanie informacji, która 
będzie użyteczna dla ciebie. 

2. Zaoferuj podsumowanie tego co usłyszałeś. 

 



Reguły przyjmowania feedbacku: 
 

3. Doceń te miejsca, z którymi się zgadzasz, 
zanotuj te, które prowokują twój sprzeciw lub 
pytania (po to by potem nad nimi pomyśleć). 

4. Poświęć trochę czasu na to czego właśnie się 
dowiedziałeś – potem zdecyduj jak 
zareagujesz. 

5. Zaoferuj inny pogląd na sprawę o ile jest on 
konstruktywny. 
 



Uważnie przeczytaj! Masz jakieś  wnioski dla siebie? 

Tabela wg O. Rzycka „Udzielanie informacji zwrotnej…”, ThinkTank, 2010  



DZIĘKUJĘ ZA UWAŻNE PRZECZYTANIE  
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