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()ana zwrotna

Podstawowe zasady

1. skoncentruj ocenę zwrotną raczej na zachowaniu niz na osobie.
,,MęŻczyŹni zwykle mowią za głośno" zamiast tego powiedz ,,może ci to pomoc, jeżeli
będziesz mowił nieco ciszej".

2. Ocena zwrotna powinna dotyczyc obserwacji, a nie wnioskow.
UŻywaj ,,Widziałem, obserwowalem, czułem", unikaj sformułowan implikujących tub wy-
ciągania wnioskow.

3, Ocenę zwrotną koncentruj na opisie a nie na osądzie.
,,Powiedz, co widziales", a nie, czy to było dobre lub złe.

4, Zwroc uwagę na opisy zachowan, ktore określisz terminami ,.mniej" lub ..więce j" raczej
niz ,,albo, albo".
lnformacja zwrotna ma polegac bardziej na stopniowaniu niż na pzedstawianiu dwoch
skrajnych biegunow - ,,to albo to",

5. Zwroc uwagę na zachowania zależne od specyficznej sytuacji opisuląc je raczej za po-
mocą słow ,,tutaj" i ,,teraz" anizeli na zachowania abstrakcyjne. umiejscawiając ,,tam"
i ,,Wtedy".
Utrzymasz rozmowę w kontekście aktualnych obserwacji,

6. Zwroc uwagę raczej na dzielenie się ideami i informacjami niz dawanie gotowych rad.
To pomaga słuchaczowi rozwijac własne pomysły,

7. Zwroc uwagę na poszukiwanie alternatyw raczej niz odpowiedzi i rozwiązan.
lstnieje więcej niż jedno rozwiązanie.

8. Zwroc uwagę na wartości, jakie prezentuje słuchacz, a nie na te, ktore ty chcesz mu
przekazac w ramach oceny zwrotnej.
Nie powinna to byc demonstracja sity i twojego autorytetu.

9. Zwroc uwagę na ilośc informacji, ktorą sluchacz jest w stanie przyjąc i wykorzystac,
a nie na ilośc, ktorą ty chcialbyś mu przekazac,
Nie powinna byc to okazja do demonstracji, jaki jestes mądry,

10, Zwroc uwagę na czas i miejsce, tak aby uwagi personalne byly przekazywane we wia-
ściwym momencie.
Trzeba znaleŹc czas i miejsce na powiedzenie rzeczy, ktore w pewnych okolicznosciach
mogą byc nieprzyjemne.

11. Zwroc uwagę na to, co jest przedstawiane,,a nle na to dlaczego jest przedstawiane,
,,Co, jak, kiedy i gdzie" - słowa te przypisaĘe są obsenuacji, natomiast ,,dlaczego" do-
Wczy wnioskowania. _l
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