
Facet5 jest obecnie jednym z najbardziej nowoczesnych oraz 
wszechstronnych systemów pomiaru osobowości. Facet5 
ułatwia zrozumienie talentów i potencjału pracowników oraz 
wybór właściwych metod zarządzania. System jest obecnie 
wykorzystywany przez organizacje i firmy konsultingowe na całym 
świecie. Twórcy Facet5 zastosowali model oraz język, który szybko 
wyjaśnia jak ludzie różnią się pod względem zachowań, motywacji 
oraz podejścia do pracy i jak te różnice można wykorzystywać, aby 
osiągać jak najlepsze rezultaty.

• Po ukończeniu warsztatów akredytacyjnych będziesz rozumieć, 
interpretować oraz omawiać profil Facet5. 

• Nauczysz się coachingowego sposobu prowadzenia rozmów 
na temat wyników Facet5, który aktywnie zangażuje każdego 
Klienta oraz zapewnia możliwość realizowania różnego typu 
celów biznesowych.

• Otrzymasz klucze dostępu do systemu oraz zasobów Facet5 
zawierających wiele wskazówek jak w praktyce zawodowej 
możesz wykorzystywać system Facet5, a także wiele opisów 
badań i studiów przypadków realizowanych przez twórców tego 
systemu.

• Nauczysz się administrować systemem Facet5: wysyłać z niego 
zaproszenia oraz generować różnego typu raporty Facet5.

• Otrzymasz instrukcje obsługi systemu Facet5 oraz wskazówki 
do prowadzenia różnych projektów rozwojowych z 
wykorzystaniem raportów Facet5.

• Otrzymasz międzynarodowe świadectwo akredytacyjne 
umożliwiające Ci wykorzystywanie systemu Facet5 w każdym 
miejscu pracy.

• Dokonasz analizy własnych talentów - odkryjesz jak możesz 
uzyskiwać jeszcze więcej satysfakcji z wykonywanej pracy.

• Poznasz metody Accelerated Learning i będziesz się dobrze 
bawić.

Wykorzystywanie systemu Facet5 w praktyce zawodowej 
wymaga ukończenia dwudniowych warsztatów akredytacyjnych 
prowadzonych przez certyfikowanego trenera Facet5. Podczas 
warsztatów poznasz historię rozwoju systemu Facet5, dowiesz 
się co wyróżnia ten system na tle innych tego typu narzędzi 
stosowanych w biznesie, zrozumiesz jakie aspekty osobowości 
zawodowej mierzy Facet5 i jakie mają one znaczenie w 
przewidywaniu, opisywaniu oraz wyjaśnianiu różnego typu 
zachowań. Nauczysz się jak należy interpretować i komentować 
różne profile osobowości, wykonasz wiele praktycznych ćwiczeń, 
które ułatwią Ci zrozumienie różnic występujących pomiędzy 
ludźmi oraz sposobów budowania z nimi dobrych relacji. 
Nauczysz się przekazywania informacji zwrotnych na temat 
uzyskanych wyników Facet5. 
Warsztaty są prowadzone w ciekawy i w pełni interaktywny 
sposób. Uczestnicy wychodzą z nich w pełni przygotowani 
do interpretowania i omawiania profili Facet5 – uzyskując 
jednocześnie szerszą wiedzę na temat oceny osobowości 
zawodowej oraz możliwości stosowania tej wiedzy w celu 
uzyskiwania określonych rezultatów biznesowych.
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Na warsztaty akredytacyjne Facet5 zapraszamy wszystkie 
osoby realizujące projekty: HR, rozwoju organizacji, coachingu, 
rozwoju przywództwa oraz powiązanych z nimi obszarów. Nie 
jest potrzebna żadna specjalistyczna wiedza ani doświadczenie 
– chociaż znacząco wspiera ich realizację Twoja naturalna 
ciekawość i zainteresowanie sprawami rozwoju osobowości. 
Oczekujemy od uczestników przeczytania przed warsztatami 
zestawu materiałów przygotowujących – ale nie jest to ani zbyt 
trudne, ani czasochłonne.

“Mam wrażenie, że niemal 100% wiedzy, jaką otrzymałam podczas 
warsztatów jest do wykorzystania w mojej pracy HR-owej. Co 
więcej są to rozwiązania i narzędzia gotowe do zastosowania, a 
przede wszystkim wyposażające biznes w cenne informacje do 
podejmowania najważniejszych decyzji w firmie. Dziękuję. Renata 
Kuleta, PKP Intercity”

“Bogata wiedza na temat narzędzia, ciekawe “energizery”, 
profesjonalizm i wiedza prowadzących, świetne miejsce i atmosfera, 
obszerne materiały szkoleniowe. Kasia Ostrowska, Medicover”
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