
• Jak skutecznie przekazywać informację zwrotną? 

• Jak radzić sobie z problemami przekazując informację zwrotną?

• Pięć narzędzi wykorzystujących informację zwrotną.

           
             Zgłoś swój udział już dziś!

         728 108 188       a.borowska@bmspolska.pl   
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  WARSZTAT

Spełniły oczekiwania. Bardzo fajny sposób zaangażowania słuchaczy w zajęcia i aktywny udział.
        
       Adam Kostrzewa, Adwokat, Partner w Kancelarii SPCG

Na luzie, ale w pełni profesjonalne szkolenie.
        
       Jakub Podkomorzy, Dyrektor Sprzedaży, Ultimo

CEL SZKOLENIA:

Wypracowanie działań poprawiających przekazywanie i otrzymywanie informacji zwrotnej ze 
szczególnym uwzględnieniem zmiany systemy premiowania obowiązującego w podległych zespołach.

• Zapoznanie uczestników z najbardziej aktualną wiedzą na temat przekazywania informacji zwrotnej w 
zespołach typu High Performing Teams,
• Nauczenie korzystania z narzędzi wzmacniających i pomagających efektywnie przekazywać informację 
zwrotną,
• Uświadomienie znaczenia otwartej i szczerej komunikacji szczególnie w obliczy nadchodzącej zmiany 

ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA / RAMOWY PRZEBIEG WARSZTATU. 

Jednym z ważnych elementów tego warsztatu to wzrost umiejętności przekazywania i otrzymywania 
informacji zwrotnej. Fundamentem do tego ma być stworzenie kultury zaufania. Warsztat pozwoli także 
na refleksję nad własnym stylem udzielania informacji zwrotnej i pracą nad poprawą efektywności tego 
stylu. 

METODY PRACY:

• forma treningu aktywnego – maksymalnie angażującego uczestników do aktywnego udziału.
• trening umiejętności – ćwiczenia w małych grupach poszczególnych umiejętności, podsumowania pracy 
zespołów w całej grupie.
• aktywne uczestnictwo , praktyczne przyswajanie wiedzy poprzez dzielenie się doświadczeniami, 
poszerzanie repertuaru zachowań, eksperymentowanie z nowymi sytuacjami, obserwację innych 
uczestników.
• techniki sprzyjające kreatywności (np. burza mózgów, analiza przypadków).
• przekaz wiedzy teoretycznej – wykłady inspirujące, dyskusje. 



Krzysztof Stefaniak

Zdobywał doświadczenie z zakresu prowadzenia sesji Acion Learningu
pracując w międzynarodowych korporacjach oraz polskich 
przedsiębiorstwach takich jak Telewizja Polska, Ministerstwo Pracy, 
Asseco Poland, Nestle, Tele 5, Macrosoft.
Od 2006 pracuje jako trener oraz konsultant współpracując z takimi
klientami jak PwC Polska, PKN Orlen, Ministerstwo Finansów, Samsung,
Bridgestone, Dachser, Inditex.
Pierwsze warsztaty szkoleniowe prowadzone przez niego odbyły się 
w 1994 i od tego czasu rozwija swoje umiejętności w pracy szkoleniowej i
konsultingowej z kadrą kierowniczą wysokiego szczebla zarządzania.
Podczas swojej kariery zawodowej jako Dyrektor Personalny 
przeprowadził wiele warsztatów coachingowych, Action Learningu oraz 
facylitacji z menedżerami wszystkich szczebli zarządzania.
Ważnym atutem jest wiedza i doskonałe rozumienie funkcjonowania
korporacji oraz istniejących w niej procesów komunikacyjnych.

BMS Poland Group Sp.z o.o., ul. Młynarska 42/115,
01-171 Warszawa, tel: +48 22 4125062, fax: +48 22 4125061
e-mail: info@bmspolska.pl, www.bmspolska.pl
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1. Jak skutecznie przekazywać informację zwrotną? 
• Techniki udzielania informacji zwrotnej,
• SPINKA - Sprecyzuj Pozytywy i Negatywy, Konsekwencje, Alternatywy,
• BEER - Behavior, Effect, Expectation, Results,
• BET - Behavior, Effect, Thanks (feedback pozytywny),
• STAR - Situation - Task – Action – Result.

2. Aktywne słuchanie werbalne i niewerbalne oznaki aktywnego słuchania
• Dostrajanie się,
• Zadawanie pytań,
• Podsumowanie, 
• Parafraza, 
• Klaryfikacja.

3. Jak radzić sobie z problemami podczas przekazywania informacji zwrotnej?
• Praca z oporem, konfrontacją, reakcjami emocjonalnymi,
• Praca z osobą pasywną, wchodząca w rolę ofiary,
• Radzenie sobie z manipulacją.

4. Weź coś dla siebie, czyli zasady przyjmowania informacji zwrotnej od pracownika, współpracownika
• Przygotowanie, otwartość, przedstawienie swojego punku widzenia, refleksja,
• Jak wykorzystać informację zwrotną dla własnego rozwoju? 

5. Zmiana kultury funkcjonowania zespołu – wyzwania dla menedżera 
• Proces wdrożenia zmian organizacyjnych,
• Psychospołeczne bariery wdrażania zmian, 
• Motywowanie do przestrzegania nowych norm i zasad organizacji wewnętrznej,
• Zmiana kulturowa i jej konsekwencje dla efektywności wdrażania zmian.

6. Przegląd metod zarządzania zespołami
 
7. Sposoby komunikacji w 3 płaszczyznach koncentracji oparte na mocnych stronach pracownika 
• Kreowanie odpowiedzialności,
• Ustalenie oczekiwań,
• Stały Coaching.

         PROGRAM


