Zasady udzielania skutecznej (motywującej) informacji zwrotnej.
Tomasz Chyrchel
Założenia:

Niniejszy WebQuest ma charakter wprowadzający do tematyki udzielania informacji zwrotnej. Jego kontynuacją może być kolejny, poruszający zagadnienia udzielania informacji
zwrotnej z punktu widzenia:
 Managera (feedback od przełożonego dla podwładnego)
 Specjalisty (feedback od podwładnego dla przełożonego)
 Współpracownika (feedback pomiędzy osobami na podobnym szczeblu hierarchii)
Jednocześnie może pełnić rolę przygotowawczą przed szkoleniem stacjonarnym z zakresu komunikacji i udzielania informacji zwrotnej.

Adresaci:
Właściciele MŚP, menedżerowie – osoby zarządzające pracą min. jednego pracownika, specjalista (każdy pracownik współpracujący/budujący relację z innymi osobami w firmie).

Cele ogólne szkolenia:
 Wprowadzenie uczestników do podstaw tematyki udzielania informacji zwrotnej
 Uświadomienie uczestnikom korzyści płynących z udzielania informacji zwrotnej – zarówno dla ich samych, jak i otoczenia (całej firmy)



Poznanie podstawowych typów i zasad udzielania informacji zwrotnej

Etap
webquestu
Rozgrzewka

Cele szczegółowe
Odkrycie własnych
przekonań i stanu
wiedzy z zakresu
informacji zwrotnej

Wzbudzenie
motywacji do
aktywnego udziału
w WebQueście

Typ zadania

Treść zadania

Indywidualne

1. Ankieta – czym dla mnie jest informacja zwrotna.
 Czym dla mnie jest informacja zwrotna?
 Po czym poznaję, że dobrze wykonałem swoją pracę?
 W jaki sposób innym przekazuję informację na temat jakości ich
pracy?
 Co mi pomaga / co by mi pomogło w lepszym wykonywaniu
mojej pracy w kontekście informacji od współpracowników,
przełożonych, podwładnych, etc.?
 Jakie mam doświadczenie z własnego życia (osobistego i
zawodowego) z udzielaniem i otrzymywaniem informacji
zwrotnej?

Część grupowa

2. Dyskusja pomiędzy uczestnikami na temat doświadczeń
z otrzymywania i udzielania informacji zwrotnej.
 Jak inni rozumieją termin informacji zwrotnej?
 Jakie są ich doświadczenia w udzielaniu i otrzymywaniu
informacji zwrotnej

Indywidualnie

3. Refleksja nad potencjałem kryjącym się w wykorzystywaniu
informacji zwrotnej do procesu uczenia się

Czas

Wykorzystywane
narzędzia Web
2.0

Łącznie: Ankieta
30 min z wykorzystaniem
serwisu Dokumenty
Google

Dyskusja
z wykorzystaniem
czatu (tekstowego
lub głosowego) w
pokoju wirtualnym

Etap
webquestu
Zadanie 1

Cele szczegółowe
Zdobycie
podstawowej
wiedzy o tym, czym
jest informacja
zwrotna
Weryfikacja
własnych
przekonań na temat
informacji zwrotnej

Typ zadania

Treść zadania

Indywidualne

1. Zdobycie wiedzy z wykorzystaniem artykułów źródłowych na
temat:
 czym jest informacja zwrotna?
 po co udzielać informacji zwrotnej - do czego jest ona
niezbędna?
 dlaczego informacja zwrotna może motywować pracownika?

Grupowe

2. Dyskusja pomiędzy uczestnikami na temat przeczytanych
wcześniej źródeł.

Czas
Łącznie
45 min

Poznanie zasad
udzielania
informacji zwrotnej

Indywidualne
lub grupowe
(grupy od 2 do
3 osób)

Poznanie wartości
udzielenia
pozytywnego
feedbacku
Zadanie 3

Zebranie
dotychczas zdobytej
wiedzy na temat
feedbacku
Weryfikacja
zebranych
materiałów pod
kontem
przydatności w
pracy

1. Zdobycie wiedzy z wykorzystaniem artykułów źródłowych na
temat:
 Jak udzielać konstruktywnej informacji zwrotnej, by była
motywująca?
 Zasady udzielania informacji zwrotnej
 Wyzwania w przekazywaniu informacji zwrotnej

Platforma –
Dokumenty Google
Łącznie
45 min

Przygotowanie się uczestnika do przeprowadzenia rozmowy
feedbackowej.
Zadaniem uczestnika będzie przygotowanie dokumentu –
szablonu rozmowy - wspomagającego prowadzenie spotkania z
udzielania informacji zwrotnej.
Możliwość stworzenia szablonu dla jednej z poniższych sytuacji
 Rozmowa z feedbacku pozytywnego
 Rozmowa z feedbacku korygującego

Artykuły
tematyczne online
Film z kanału
specjalistycznego
na Youtube
Platforma –
Dokumenty Google

2. Przygotowanie podsumowania w formie prezentacji jednego z
powyższych tematów dla pozostałych uczestników
Indywidualnie

Artykuły
tematyczne
zamieszczone
online

Forum wewnętrzne
lub pokój wirtualny

3. Stworzenie przez uczestników wspólnej definicji informacji
zwrotnej oraz zastanowienie się nad możliwościami
wykorzystania feedbacku w ich firmie
Zadanie 2

Wykorzystywane
narzędzia Web
2.0

Łącznie
35 min

Platforma –
Dokumenty Google

Czat w pokoju
wirtualnym

Etap
webquestu
Zadanie 4

Wnioski

Ewaluacja

Cele szczegółowe
Zweryfikowanie
własnych założeń
dotyczących
rozmowy
feedbackowej
Przećwiczenie
umiejętności
udzielania
informacji zwrotnej
Podsumowanie
zebranej wiedzy

Typ zadania
Grupowe
(grupy 3
osobowe)

Treść zadania
Zadaniem uczestników jest przeprowadzenie rozmowy
feedbackowej w grupach.
Każda z osób odgrywa jedną rolę:
 Pracownika otrzymującego feedback
 Pracownika udzielającego feedback
 Obserwatora

Czas

Wykorzystywane
narzędzia Web
2.0

Łącznie: Skype
30 min.
Voxopop
Google Hangouts

W sumie uczestnicy przeprowadzają trzy rozmowy, by każdy miał
możliwość odegrać rolę osoby udzielającej informację zwrotną
Grupowe
Zakończeniem WebQuestu jest grupowa dyskusja w pokoju
15 min. Pokój wirtualny
wirtualnym na temat:
 Co było dla Uczestnika osobiście najbardziej przydatne
Zweryfikowanie
(umiejętność, wiedza, informacja, źródło) z tego WebQuestu?
potrzeb
 Jakie trzy aspekty udzielania informacji zwrotnej są według
szkoleniowych z
Uczestnika najistotniejsze i najbardziej warte zapamiętania?
zakresu feedbacku
 W jakich sytuacjach w ramach własnej firmy Uczestnik może
wykorzystywać umiejętność dawania informacji zwrotnej?
Weryfikacja
efektywności
 Czego jeszcze Uczestnik chciałby się dowiedzieć / nauczyć z
WebQuestu
tematyki informacji zwrotnej?
Zadanie 1: Ocena przez uczestników: informacja zwrotna udzielana w komentarzach. Uczestnicy nawzajem oceniają wynik swojej pracy
Ocena przez trenera: po zakończeniu szkolenia; ocena merytoryczna przygotowanych materiałów na podstawie zgodności z informacjami
zawartymi w źródłach
Zadanie 2: Ocena przez uczestników: informacja zwrotna udzielana w komentarzach. Uczestnicy nawzajem oceniają wynik swojej pracy
Ocena przez trenera: po zakończeniu szkolenia; ocena merytoryczna przygotowanych materiałów na podstawie zgodności z informacjami
zawartymi w źródłach
Zadanie 3: Ocena przez trenera: po zakończeniu szkolenia; ocena merytoryczna przygotowanych materiałów na podstawie zgodności z
informacjami zawartymi w pracach wszystkich uczestników z poprzednich zadań
Zadanie 4: Ocena przez uczestników: informacja zwrotna udzielana w informacji zwrotnej po każdej rozmowie (informacja od osoby
odgrywającej Artura, oraz od osoby będącej obserwatorem).
Ocena przez trenera: po zakończeniu szkolenia; ocena merytoryczna przeprowadzonej rozmowy na podstawie zgodności z przygotowanym
szablonem z zadania 3 oraz zgodnie z wiedzą merytoryczną zawartą we wszystkich źródłach dostępnych w ramach tego WebQuestu.

