PRZESTRZEŃ ROZWOJU TALENTÓW, PREDYSPOZYCJI I MOCNYCHY STRON.
Inicjatywa powstała we Wrocławiu, której celem jest wspieranie osób
w rozwoju osobistym, m.in. :
Poznanie wpływu indywidualnych predyspozycji,
talentów i mocnych stron na osiąganie sukcesów
i budowanie relacji z innymi.
Zrozumienie wpływu własnych predyspozycji na
motywację, pewność siebie i karierę zawodową
Wykorzystanie potencjału własnego oraz osób
współpracujących w biznesie i zwiększanie
efektywności współpracy.
Prowadzimy warsztaty, szkolenia, badania predyspozycji, mocnych stron, coaching w oparciu o narzędzie
diagnostyczne Style Myślenia i Działania FRIS® oraz test StrenghtsFinder ® – talenty Gallupa.

Czym jest FRIS?

FRIS® to nowe narzędzie diagnostyczno-rozwojowe.
FRIS® trafnie określa i opisuje Twój naturalny sposób myślenia oraz działania.
Pokazuje, jak najlepiej wykorzystać naturalne predyspozycje
– w pracy, w relacjach, w rozwoju osobistym.

POLSKI
Metodyka FRIS powstała na
podstawie wyników polskich
badań. Rozwija się i dopasowuje
do polskich realiów.

PROSTY
FRIS jest prosty, intuicyjny i spójny.
Przystępnie i zrozumiale wyjaśnia
jak ludzie podejmują decyzje
i rozwiązują problemy.

PRAKTYCZNY
Znajomość FRIS możesz szybko
zastosować, poznając i lepiej
wykorzystując w praktyce swoje
naturalne predyspozycje.

Metodologia FRIS

Metodologia FRIS ® powstała po
to, aby w prosty i szybki sposób
dostarczać praktycznej wiedzy o
sobie. Jest to wiedza o tym, jak
przetwarzamy i przyswajamy i
reagujemy na informacji, a w
konsekwencji jak rozwiązujemy
problemy.
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Badanie i raport
indywidualny
FRIS®

•

Badanie FRIS wykonuje się on-line.

•

Każdy uczestnik otrzyma kod dostępu oraz pełną instrukcję na maila.

•

Badanie trwa średnio 30 minut i składa się z 76 pytań jednokrotnego wyboru
oraz 3 pytań podsumowujących.

•

Badanie FRIS® nie jest oceną ani pomiarem kompetencji, lecz służy do określenia
naturalnego sposobu myślenia. Udzielone odpowiedzi zostaną wykorzystane wyłącznie
do obliczenia profilu i nikomu nie zostaną udostępnione.

•

Badanie należy wykonać przynajmniej do 10 dni przed warsztatami.

•

20-stronnicowy raport, z opisem predyspozycji otrzymuje się na warsztatach.

Diagnoza FRIS

Ponad 35 000 wykonanych badań

Statystyki na podstawie ponad 1600 recenzji, raportu indywidulanego FRIS
– badania satysfakcji w latach 2015 - 2017
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Co
zyskasz
na
warsztatach:

•

Poznasz w praktyce metodologię Stylów Myślenia i Działania FRIS

•

Odkryjesz swój naturalny Styl Myślenia i Działania FRIS

•

Otrzymasz raport, że swoim indywidulnym profilem FRIS

•

Przyjrzysz się temu, w jakich obszarach masz swoje predyspozycje

•

Poznasz działania, w których się najlepiej sprawdzisz

•

Doświadczysz różnych czynników i perspektyw, jakie mogą wpływać
na Twoją motywację

•

Odkryjesz te zasoby, które pozwolą Ci osiągać najwyższą
efektywność i dają poczucie „flow”

•

Przyjrzysz się temu, jakie czynniki w środowisku zawodowym
wpływają na Ciebie korzystnie, a jakie mogą sprzyjać wypaleniu
zawodowemu

•

Dowiesz się, przy realizacji jakich zadań zużywasz najmniej energii

•

Zdobędziesz wskazówki, jak skuteczniej się dogadywać z innymi

•

Odkryjesz, jak inni postrzegają Twoje zachowanie

•

Zrozumiesz lepiej siebie, swoje reakcje i zachowania

Zagadnienia

1.Style Myślenia – czym są naturalne predyspozycje
2.Komunikacja zindywidualizowana – jak mówić, aby inni
nas słuchali
3.Style działania – kombinacje perspektyw
4.PROCES FRIS® – w jakich zadaniach się sprawdzę
5.Sprzyjające czynniki w pracy, a wypalenie zawodowe
6. Moja motywacja i zaangażowanie
7. Diagnoza własnego stylu – wyniki raportu
8. Moje mocne strony i słabe strony
9.Jak widzę moją ścieżkę zawodową

Trener prowadzący warsztaty
Beata Piasny

Właścicielka Agencji Wizerunku i Rozwoju Cambiar, praktyk biznesu i przedsiębiorca.
Certyfikowany trener FRIS®, Certyfikowany Coach ACC ICF. Coachingiem zajmuje się od 2010
roku. Specjalizuje się w odkrywaniu potencjału osobistego i korzystania z niego w biznesie
i życiu prywatnym. Wspiera przedsiębiorców, liderów w ułatwianiu sobie życia i podejmowaniu
wyzwań. Prowadzi szkolenia z zakresu: skutecznej komunikacji i budowania relacji,
odkrywania talentów i mocnych stron, zarządzania talentami, budowania zespołów
i przywództwa. Jest autorką programów rozwojowych dla kobiet biznesu „Kobieta w działaniu”
oraz twórcą platformy talentspoint.pl.
beata@cambiar.pl, +48 508 151 211

Agencja Wizerunku i Rozwoju CAMBIAR

od 9 lat realizuje najbardziej zaawansowane projekty rozwojowe:
szkolenia, coaching, wyjazdy integracyjne.
Mocne strony Menedżera

Zarządzanie talentami

Współpraca i komunikacja Budowanie zespołu na talentach

Coaching menedżerski

Informacje
organizacyjne

•

Czas trwania: 9:00-16:00 (przerwa obiadowa 13-14)

•

W cenie: dostęp do badania FRIS, raport, materiały szkoleniowe,
certyfikat, przerwy kawowe i lunch

•

Szkolenie ma charakter warsztatowy, co oznacza ze 70% czasu jest
przeznaczone na praktykę i ćwiczenia, zadania.

•

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

KONTAKT: Beata Piasny
tel.508151211, mail: info@cambiar.pl

