Formularz Rejestracyjny – Kursy Certyfikujący FORID
Proszę wypełnić i przesłać na adres podany na końcu formularza.
Proszę o wybór kursu sprawdzenie dostępnych terminów i wpisanie wybranej daty kursu:
Kurs:
Data rozpoczęcia:

Dane kontaktowe:
Imię i nazwisko, takie jakie ma się pojawić na certyfikacie.
Tytuł :

Imię:

Nazwisko:

Stanowisko:
Dane do faktury :

Nazwa Firmy:
Adres firmowy:
Kod pocztowy:
NIP:
VAT EU: (jeżeli tak - to jest to nr NIP z znacznikiem PL)
Telefon komórkowy:
Email:
Dane do bazy praktyków danego narzędzia. Dane te będą podane firmie, w zależności od rodzaju certyfikacji:

OPP Ltd oraz CPP Inc: MBTI Step I, MBTI Step II, FIRO B, TKI, Akademia MBTI
MHS Inc. : EQ – i 2.0, EQ 360, ISI, CSI, DSP, Paper Planes Inc., CN, DLP, ELP

Imię:
Nazwisko:
Adres:
Email:
Telefon kontaktowy:
Na powyższe dane będą przesyłane zamówione materiały.

Raporty oraz Sesja Informacji Zwrotnej
W przypadku warsztatów MBTI Step I, MBTI Step II, EQ-i 2.0, FIRO B prosimy o przesłanie
raportu przynajmniej na miesiąc przed kursem. Jeżeli nie poprzednia sesja odbyła się ponad 6 mc.
Temu zachęcamy do ponownego wypełnienia kwestionariusza oraz przejścia sesji informacji
zwrotnej dotyczącej wyników kwestionariusza jeszcze przed rozpoczęciem zajęć.
Proszę o zaznaczenie jednego z poniższych pól:
Już miałam/em sesję informacji zwrotnej i w załączeniu przesyłam raport
Umówię się sam/sama na sesję informacji zwrotnej, raport prześlę 1 mc. przed kursem
Proszę o przeprowadzenie 60-90 minutowej sesji telefonicznej z raportem.
Dodatkowy koszt dla osób uczestniczących w kursie (ceny netto):
MBTI Step I
650 PLN
MBTI Step II
990 PLN
EQ-I 2.0
990 PLN
EQ-I 360
1390 PLN (pełen proces 360)
Change Style Indicator
590 PLN
Influence Change Navigator 590 PLN
Decision Style Profile
590 PLN
Discovery Leadership Profile 990 PLN (pełen proces 360)
Emerging Leadership Profile 990 PLN (pełen proces 360)

Deklaracja
Zgadzam się na przestrzeganie etyki, standardów pracy z narzędziami oferowanymi przez FORID i
odpowiedniego korzystania z przekazanych mi materiałów, z zachowaniem informacji o twórcach
odpowiednich materiałów oraz nieprzekazywanie materiałów zastrzeżonych kursów certyfikujących
nieuprawnionym osobom.
Podpis

Data

Zgadzam się na dodanie mnie do listy osób kwalifikowanych w zakresie certyfikowanego narzędzia.
Podpis

Data

Standardy pracy z narzędziami oferowanymi przez FORID:
Ø Korzystając z narzędzi psychometrycznych przestrzegamy zasad ich stosowania, określonych przez
twórców/ właścicieli i przekazywanych podczas procesu certyfikacji.
Ø W sposób jednoznaczny informujemy klientów o podstawowych założeniach teoretycznych oraz o
nazwie stosowanego narzędzia.
Ø Informując o założeniach teoretycznych określamy z jakimi rodzajem narzędzia pracujemy: typu,
cechy, preferencji, ocenianych zachowań, umiejętności czy kompetencji.
Ø W sposób precyzyjny i wyważony podajemy przykłady z różnych obszarów opisywany przez
modele teoretyczne i instrumenty psychometryczne, podkreślając dobre strony i potencjał
rozwojowy.
Ø W przypadku modeli zakładających samoopis (np.: w procesie coachingowej informacji zwrotnej),
podkreślamy, że to dana osoba ostatecznie określa swój obszar/typ najlepszego dopasowania.
Ø W pozostałych przypadkach dajemy wybór klientowi pracy nad interesującym ją/jego obszarem.
Ø Staramy się zwracać szczególną uwagę na system i szerszy kontekst naszych klientów, niezależnie
od stosowanego narzędzia, celem naszej pracy jest wzmocnienie zdolności adaptacyjnych,
możliwości i zasobów naszych klientów.

Proszę o przesłanie wypełnionego formularza na adres: biuro@forid.pl

