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Προτεινόμενη διάρκεια: 
Μία ημέρα - 8 ώρες

Σε ποιους απευθύνεται: 

Σε στελέχη που επιχειρήσεων που θέλουν 
να βελτιώσουν την επικοινωνία τους με 
πελάτες και συνεργάτες και να αυξήσουν την 
επιρροή τους στο περιβάλλον εργασίας.
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Αποτελεσματική Ανατροφοδότηση
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–

Σε διευθυντές που θέλουν να αναπτύξουν 
τους ανθρώπους τους μέσω της τακτικής και 
εποικοδομητικής ανατροφοδότησης.

–

Το πρόγραμμα
Η ανατροφοδότηση ως βασικό εργαλείο του σύγχρονου 
διευθυντή βελτιώνει την επικοινωνία, διασφαλίζει την 
αποτελεσματική διοίκηση της απόδοσης και την 
επιτυχημένη καθοδήγηση των ομάδων. Όταν η 
ανατροφοδότηση δίδεται με μέθοδο, με έμφαση στο 
αποτέλεσμα, με τρόπο αποδεκτό και με σεβασμό στην 
προσωπικότητα, οδηγεί σε καλύτερα αποτελέσματα, 
αλλά και σε καλύτερες επαγγελματικές σχέσεις. 
Σε κάθε επαγγελματικό περιβάλλον θα ήταν ιδανικό να 
δημιουργηθεί μία κουλτούρα όπου η ανατροφοδότηση 
επιδιώκεται από τον κάθε συνεργάτη και ο κάθε ένας να 
βλέπει το feedback ως μέσο συνεχούς βελτίωσης. 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα διαδραστικό, 
όπου πέραν της αναλυτικής ανάπτυξης των τεχνικών 
ανατροφοδότησης, πραγματοποιούνται ασκήσεις, 
αναπαράσταση ρόλων (role plays) και βιωματικές 
ασκήσεις.

Σε στελέχη που θέλουν να διαμορφώσουν 
ένα υγιές εργασιακό κλίμα.

–

Σε στελέχη που επιθυμούν να βελτιώσουν 
την απόδοση των συνεργατών και να 
επιτύχουν μέσω αυτών καλύτερα 
αποτελέσματα.

–

Απόστολος Παλάσκας 
Διευθυντής, KPMG Institute



Ορισμός και βασικές αρχές

• Η έννοια της ανατροφοδότησης (feedback)

• Ενισχυτική & εποικοδομητική 
ανατροφοδότηση

Συνοπτικό πρόγραμμα

•

• Εφαρμογή της Δυναμικής συμπεριφοράς ως την 
πιο αποδοτική
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• Τεχνική Hamburger

Παθητικές και Επιθετικές συμπεριφορές 

• Γλώσσα του σώματος ως σημαντικό στοιχείο κατά 
τη διάρκεια της ανατροφοδότησης 

• Βασικές αρχές ανατροφοδότησης

Μεθοδολογίες Ανατροφοδότησης

• Μέθοδος 6 βημάτων

• Μέθοδος CEDAR

• Τεχνική 2 Whats 2 Whys

Ενεργητική ακρόαση στην ανατροφοδότηση

• Δίνοντας βαρύτητα σε αυτό που λέει ο 
συνομιλητής μας

Η επικοινωνία κατά την 
ανατροφοδότηση 

• Ανοικτή και ευθεία επικοινωνία (Straight talk)

• Η σημασία του να δίνει κανείς, αλλά και να λαμβάνει 
ανατροφοδότηση 

Παράθυρο Johari 

• Το feedback ως εργαλείο βελτίωσης του εαυτού

• Λήψη ανατροφοδότησης από τον περίγυρο 
(360 feedback)

• Πώς οφείλουμε να αντιδρούμε στη 
λήψη ανατροφοδότησης

• Παρακίνηση των συνεργατών στην ανταλλαγή 
ανατροφοδότησης

Ανατροφοδότηση και εξυπηρέτηση πελατών

Δημιουργία κουλτούρας ανατροφοδότησης

• Λήψη ανατροφοδότησης από πελάτες – 
οφέλη και χειρισμός

• Αρχές Ενεργητικής Ακρόασης




