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Wa¿ne!
Raport indywidualny FRIS zosta³ opracowany na podstawie wyników polskiego projektu
badawczego Stylów Mylenia, w którym uczestniczy³o 1380 osób. Zamieszczone
w raporcie interpretacje profili Stylu Mylenia i Stylu Dzia³ania oparte s¹ na danych
statystycznych o wysokim poziomie rzetelnoci i trafnoci psychometrycznej.
Treæ raportu opisuje najbli¿szy Tobie profil Stylu Mylenia i Stylu Dzia³ania wynikaj¹cy
z odpowiedzi, których udzieli³e w Kwestionariuszu Stylów Mylenia FRIS. Dotycz¹ one
Twoich preferencji poznawczych oraz naturalnych sposobów dzia³ania i nie stanowi¹
kompletnego opisu Twojej osobowoci, tylko tych czynników, które decyduj¹ o tym, jak
rozwi¹zujesz problemy.
Wynik badania nie jest diagnoz¹ w sensie medycznym lub psychologicznym, dlatego nie
mo¿e byæ oceniony jako dobry lub z³y. Pamiêtaj, ¿e wszelkie nowe wa¿ne decyzje, które
zamierzasz podj¹æ zainspirowany lektur¹ raportu powinny byæ przez Ciebie starannie
przemylane i/lub skonsultowane z zaufan¹ osob¹ o odpowiednich kompetencjach.

Jaki jest Twój Styl FRIS ?

Styl Mylenia:

Styl Dzia³ania:

Wizjoner

Entuzjasta
Jan Kowalski

Wizjoner, w dzia³aniu Entuzjasta
W pierwszej chwili najsilniej skupiasz siê na IDEACH.
D¹¿ysz do znajdowania alternatywnych sposobów dzia³ania.
Potrafisz skutecznie improwizowaæ,
podchodzisz do nowych dzia³añ z energi¹ i optymizmem.

Przejd od razu do
moich wyników!
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Poznaj FRIS
od pocz¹tku!
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Czêæ 1

1

JAK MODEL FRIS® OPISUJE MYLENIE I DZIA£ANIE?

Styl Mylenia i Styl Dzia³ania daj¹ wskazówki, które u³atwiaj¹ dotarcie do odpowiedzi na wa¿ne pytania:
● jakie s¹ moje silne strony?
● w którym kierunku powinienem siê rozwijaæ?
● jaka praca przyniesie mi najwiêcej satysfakcji?
● jak mogê zrozumieæ i dogadaæ siê z tymi, którzy myl¹ inaczej?
Styl Mylenia i Styl Dzia³ania pokazuj¹, czym ró¿nisz siê od innych, co jest w Tobie wyj¹tkowego. Podpowiadaj¹, jak
i z kim najszybciej mo¿esz znaleæ porozumienie, a kiedy i dlaczego bêdzie to wymagaæ od Ciebie wiêkszego wysi³ku.

Co to jest Styl Mylenia?
Styl Mylenia wskazuje na najsprawniejsze mechanizmy Twojego umys³u.
W nowych sytuacjach, kiedy dowiadczenie nie
podpowiada nam gotowych rozwi¹zañ, zazwyczaj
reagujemy, wykorzystujemy informacje i podejmujemy
decyzje w typowy dla siebie sposób. W psychologii
poznawczej nazywa siê go stylem poznawczym lub
stylem mylenia i podkrela, ¿e jest on trwa³¹ cech¹
ka¿dej osoby.

Znaczenie stylów mylenia polega przede wszystkim na tym,
¿e porednicz¹ one miêdzy
, a ich
realizacj¹ w rzeczywistym funkcjonowaniu.
Prof. Anna Matczak (2000). Style poznawcze.
w podrêczniku akademickim Psychologia (t. 2)

Najtrafniej styl mylenia mo¿na okreliæ obserwuj¹c, jak osoba reaguje w konfrontacji z nowym problemem.
Wymaga to jednak dowiadczenia i wiedzy psychologicznej oraz odpowiednich warunków, m.in. w³aciwie
zdefiniowanego zadania i pe³nej swobody wyboru strategii. Inn¹ metod¹ jest wykorzystanie skonstruowanego w
tym celu kwestionariusza, w którym osoba opisuje swoje preferencje. Rzetelne wype³nienie takiego kwestionariusza
oznacza wysokie prawdopodobieñstwo trafnego okrelenia stylu mylenia. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e ta metoda wymaga
od badanej osoby wiedzy i refleksji na temat w³asnego sposobu funkcjonowania, wiêc nie bêdzie w³aciwa we
wszystkich przypadkach np. nie jest zalecana dla dzieci.

Styl mylenia w wietle psychologii poznawczej
W psychologii poznawczej uznaje siê, ¿e styl mylenia (styl poznawczy) wynika ze sta³ych preferencji, które mo¿na
zaobserwować już u dzieci w wieku przedszkolnym¹. Te utrwalane przez lata nawyki w zakresie sposobu percepcji,
wykorzystywania informacji oraz rozwi¹zywania problemów w czasie doros³ego ¿ycia nie ulegaj¹ istotnym zmianom
i uznawane s¹ za typowe dla danej jednostki¹ ² ³ ⁴. Zmiana naturalnego stylu myślenia, np. wskutek ukierunkowanego treningu jest bardzo trudna i zazwyczaj krótkotrwała⁴.
Wyróżnia się wiele, nawet kilkanaście wymiarów myślenia w zależności od teorii modelu poznawczego² ⁵ ⁶.
Najczęściej wymiary te współwystępują tworząc niewielką liczbę powszechnie występujących odrębnych profili¹.
Podkrela siê, ¿e style poznawcze nie s¹ z zasady dobre lub z³e, istnieje natomiast problem niedopasowania stylu
danej osoby do zadania lub sytuacji² ⁴ ⁷.
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Przedstawiamy Model FRIS®
Model FRIS s³u¿y do zrozumienia oraz prostego i trafnego opisu kluczowych ró¿nic
w sposobach mylenia i dzia³ania.
Nazwa modelu stanowi skrót pierwszych liter s³ów: FAKTY-RELACJE-IDEE-STRUKTURY. Definiuj¹ one cztery
perspektywy poznawcze, które z kolei s³u¿¹ do opisu Stylów Mylenia i Stylów Dzia³ania. Twój Styl Mylenia
wynika z tego, jaki rodzaj informacji: fakty, relacje, idee czy struktury, jest dla Ciebie najbardziej istotny i przydatny
w momencie zetkniêcia z now¹ sytuacj¹. Wskazuje na to, czemu nadajesz najwiêkszy priorytet i co najintensywniej
wykorzystujesz, a tak¿e jakie procesy umys³owe wykonujesz najsprawniej. Twój Styl Dzia³ania natomiast wynika ze
Stylu Mylenia oraz stopnia wykorzystania pozosta³ych perspektyw i okrela sytuacje, w których jeste najbardziej
skuteczny.

Model FRIS
PERSPEKTYWA FAKTÓW to koncentracja
na tych elementach sytuacji, które wydaj¹
siê byæ obiektywne i niepodwa¿alne.

PERSPEKTYWA RELACJI to wyczuwanie
sytuacji jako sieci wzajemnych powi¹zañ
wraz z sob¹ jako ich uczestnikiem.

Jest to szybka ocena faktów ze wzglêdu na
przydatnoæ do osi¹gniêcia konkretnego celu.
Bazuje na sprawnym rozpoznawaniu zwi¹zków
przyczynowo-skutkowych.

Jest to intuicyjne rozpoznawanie tego, co ³¹czy
osoby/obiekty/zdarzenia, w wiecie fizycznym
oraz wewnêtrznym, nienamacalnym. Zwi¹zki te
odbierane s¹ w sposób osobisty i subiektywny.

PERSPEKTYWA IDEI to postrzeganie
sytuacji globalnie, jako punktu wyjcia do
kreowania nowych, w³asnych koncepcji.

PERSPEKTYWA STRUKTUR to docieranie
do podstaw i przyczyn sytuacji poprzez
analizê jej elementów sk³adowych.

Jest to wychodzenie poza obecny stan rzeczy,
odbierany jako jedna z mo¿liwych alternatyw.
Wynika ze swobodnego podwa¿ania obecnych
i odkrywania nowych nieoczywistych zale¿noci.
.

Jest to wnikanie w g³¹b istoty problemu, aby
uzyskaæ jego kompletny i spójny obraz.
Wymaga operowania na du¿ym poziomie szczegó³owoci i uwzglêdniania wielu kryteriów.

Najsilniej wykorzystywana
perspektywa FRIS okrela:

Wszystkie wykorzystywane
perspektywy FRIS okrelaj¹:

STYL MYLENIA

STYL DZIA£ANIA

Ujawnia naturalne silne strony Twojego umys³u.

Ujawnia sytuacje, w których jeste najbardziej skuteczny.
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Cztery Style Mylenia FRIS®
Styl Mylenia wynika z dominuj¹cej perspektywy modelu FRIS.
Cztery Style Mylenia to cztery ró¿ne sposoby percepcji i wykorzystywania informacji, reagowania i rozwi¹zywania
problemów. Model FRIS nie wartociuje  zamiast dzieliæ ludzi na lepiej lub gorzej funkcjonuj¹cych, podkrela
unikalnoæ ka¿dego sposobu mylenia. To, za co doceniamy ka¿dy ze Stylów Mylenia, wynika z naturalnych
predyspozycji i mo¿e objawiaæ siê w ró¿nym stopniu  od ³atwoci i swobody w stosowaniu do wybitnych zdolnoci.

Zawodnik

Partner

Dominuj¹ca perspektywa: FAKTY

Dominuj¹ca perspektywa: RELACJE

Dominuj¹cy sposób mylenia: logiczny

Dominuj¹cy sposób mylenia: intuicyjny

Podejcie do problemów: okrela jeden
nadrzêdny cel, upraszcza problem, znajduje jedno
proste i praktyczne rozwi¹zanie, szybko d¹¿y do
jego realizacji

Podejcie do problemów: okrelaj¹c swój cel
uwzglêdnia z czym/kim jest powi¹zany, znajduje kilka
wersji tego samego rozwi¹zania, intuicyjnie wybiera
tê uwzgledniaj¹c¹ najwiêcej czynników

Doceniany za: logikê, zorientowanie na cel,
szybkie podejmowanie decyzji, praktycznoæ
i konkretnoæ

Doceniany za: empatiê, okazywanie osobistego
zaanga¿owania, d¹¿enie do kompromisu,
wiadomoæ relacji spo³ecznych

Krytykowany za: dos³ownoæ, brak dyplomacji
schematycznoæ, kategorycznoæ

Krytykowany za: nadwra¿liwoæ, podatnoæ na
nastroje, emocjonalnoæ, zmiennoæ decyzji

Wizjoner

Badacz

Dominuj¹ca perspektywa: IDEE

Dominuj¹ca perspektywa: STRUKTURY

Dominuj¹cy sposób mylenia: lateralny

Dominuj¹cy sposób mylenia: analityczny

Podejcie do problemów: rozpatruje problem
w ujêciu globalnym, znajduje wiele zupe³nie
odmiennych alternatywnych rozwi¹zañ, sk³onny
do zmian strategii równie¿ na etapie dzia³ania

Podejcie do problemów: rozpoczyna od zebrania
du¿ej liczby informacji, kategoryzuje je i analizuje,
d¹¿y do optymalnego rozwi¹zania uwzglêdniaj¹cego
wszystkie mo¿liwe przypadki

Doceniany za: elastycznoæ i nieszablonowe
mylenie, pomys³owoæ i oryginalne koncepcje,
postêpowoæ

Doceniany za: spostrzegawczoæ i wnikliwoæ,
zrównowa¿ony os¹d, metodycznoæ, dba³oæ
o szczegó³y

Krytykowany za: chaotycznoæ, ignorowanie
zasad, niesystematycznoæ, generalizowanie

Krytykowany za: perfekcjonizm, komplikowanie,
drobiazgowoæ, d³ugie podejmowanie decyzji
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Co to jest Styl Dzia³ania?
Styl Dzia³ania wynika ze Stylu Mylenia i stopnia wykorzystania trzech pozosta³ych
perspektyw FRIS. Wskazuje na sytuacje, w których jeste najbardziej skuteczny.
Twój sposób dzia³ania wynika w du¿ym stopniu ze Stylu Mylenia, ale na wybór strategii wp³ywaj¹ równie¿:
dowiadczenia, wartoci, zwyczaje oraz warunki, w których funkcjonujesz (m.in sytuacja zawodowa).
Uwzglêdniaj¹c ³¹czny wp³yw tych czynników na rezultaty Twoich dzia³añ, wprowadzilimy pojêcie Stylu Dzia³ania.
Styl Dzia³ania pokazuje, jakimi perspektywami uzupe³niasz Twój Styl Mylenia w dzia³aniu i okrela, w jakich
sytuacjach oraz w jaki sposób mo¿esz go najsprawniej wykorzystywaæ. Dowiadczenia i upodobania mog¹ ulegaæ
zmianom w czasie, co skutkuje (inaczej, ni¿ w przypadku Stylu Mylenia) mo¿liw¹ zmian¹ i rozwojem Stylu Dzia³ania.
Okrelaj¹c Styl Dzia³ania danej osoby dzielimy cztery perspektywy FRIS na widoczne i niewidoczne w dzia³aniu.
Kompozycja tych elementów okrela wiêc zarówno Styl Mylenia, jak i pozosta³e preferencje. Ka¿dy Styl Mylenia
mo¿e przyjmowaæ jeden z siedmiu Stylów Dzia³ania, w zale¿noci od wyników uzyskanych dla pozosta³ych trzech
perspektyw FRIS.

Sposób konstruowania Stylu Dzia³ania:

FAKTY (+)

IDEE

STYL MYLENIA

+

RELACJE (+) STRUKTURY (-)

dodatkowe preferencje

= STYL DZIA£ANIA

wynikaj¹ce z dowiadczeñ, upodobañ,
zwyczajów, warunków, wymogów sytuacji,
wyra¿one perspektywami modelu FRIS

Okrela pierwsz¹, najbardziej naturaln¹ reakcjê:

Okrela to, jak korzystasz ze Stylu Mylenia:

● Opisuje sposób odbierania informacji oraz
rozwi¹zywania problemów.

● Uwzglêdnia dodatkowe preferencje,
dowiadczenie, upodobania, itp.

● Stanowi trwa³¹ preferencjê od dzieciñstwa i nie
ulega istotnym zmianom w trakcie ¿ycia.

● Rozwija siê i mo¿e ulegaæ zmianom w trakcie ¿ycia.

● Opisuje procesy wewnêtrzne, najbardziej
uwidacznia siê w nowych sytuacjach.

● Mo¿na go ³atwo okreliæ poprzez obserwacjê
osoby w dzia³aniu.

● Istniej¹ cztery Style Mylenia w modelu FRIS.

● Stanowi kompozycjê wyników wszystkich
sk³adowych FRIS.

Ujawnia naturalne silne strony Twojego
umys³u.

Ujawnia sytuacje, w których jeste
najbardziej skuteczny.
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Czêæ 1

1
2

CO OZNACZA J¥ TWOJE WYNIKI?

Twoje wyniki przedstawiaj¹ poziom preferencji w odniesieniu do ka¿dej sk³adowej modelu FRIS.
UWAGA! Jednoznacznoæ wyników zale¿y g³ównie od spójnoci Twoich odpowiedzi oraz liczby odpowiedzi trudno
powiedzieæ - im by³o ich wiêcej, tym mniej jednoznaczny wynik. U Ciebie stanowi¹ one 17% wszystkich odpowiedzi.

wynik analizy FRIS dla: Jan Kowalski

OBSZAR WSPARCIA
perspektywy, które s¹ dla
Ciebie najbardziej naturalne

OBSZAR NEUTRALNY
umiarkowana preferencja

OBSZAR UNIKANIA
perspektywy, których unikasz
w swoim Stylu Dzia³ania

FAKTY

RELACJE

IDEE

STRUKTURY

Twój Styl Mylenia to jeden z dominuj¹cych elementów w obszarze wsparcia (niekoniecznie o najwy¿szej wartoci).
Przy du¿ej liczbie odpowiedzi trudno powiedzieæ, Styl Mylenia mo¿e pojawiæ siê w obszarze neutralnym.
Najrzadziej wykorzystywane perspektywy z Modelu FRIS znajduj¹ siê w obszarze unikania.

Twój Styl Mylenia to: WIZJONER
Styl mylenia bazuj¹cy na Ideach nazwalimy Wizjonerem, ze wzglêdu na nowatorskie
podejcie i swobodê w kreowaniu wizji nowych rozwi¹zañ.
IDEE

Opis Twojego Stylu Mylenia znajduje siê na stronach 10-13.

Twój Styl Dzia³ania to:

ENTUZJASTA

Potrafisz skutecznie improwizowaæ, podchodzisz do nowych dzia³añ z energi¹ i
optymizmem.
Opis Twojego Stylu Dzia³ania znajduje siê na stronach 14-16.
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Twój Styl Mylenia: Wizjoner
IDEE

Ju¿ w pierwszym momencie konfrontacji z problemem umys³ Wizjonera sk³onny jest do
tworzenia nowych koncepcji i uogólniania ich.
Perspektywa idei sprawia, ¿e to, co widzi Wizjoner, stanowi dla niego jedynie
jedn¹ z mo¿liwych alternatyw. Wizjoner spontanicznie wychodzi poza ramy
sytuacji, znajduje zaskakuj¹ce powi¹zania i b³yskawicznie uzyskuje
odpowied na pytanie: jak mo¿na / co mo¿na zrobiæ inaczej?. Zazwyczaj
chêtnie dzieli siê swoimi pomys³ami ju¿ w momencie ich powstawania, zanim
je sam przemyli lub przetestuje, przez co nie zawsze s¹ one odbierane tak,
jak on tego oczekuje.

objawia siê w Twojej
pierwszej, najbardziej naturalnej reakcji.
Mówi o tym, jak postrzegasz nowe
sytuacje, przetwarzasz nowe informacje
i jak podejmujesz decyzje.

Spojrzenie z lotu ptaka

Czêste pocz¹tki

Perspektywa idei to spojrzenie globalne, obejmuj¹ce
ca³okszta³t sytuacji. Z tego powodu Wizjoner woli
skupiaæ siê na rozwa¿aniu ogólnej koncepcji, tworzeniu
g³ównej strategii i wytyczaniu kierunków dzia³ania. Kiedy
przychodzi
do
dopracowania
prozaicznych
szczegó³ów i odpowiedzi na konkretne pytania
motywacja Wizjonera mo¿e znacz¹co spaæ.

Silne strony Wizjonera najlepiej ujawniaj¹ siê na
pocz¹tku przedsiêwziêcia. Mo¿na odnieæ wra¿enie, ¿e
odczuwa on wiêksz¹ satysfakcjê z wymylenia czego,
ni¿ wcielenia tego w ¿ycie. Szybko zastêpuje stary
pomys³ nowym, nawet jeli chwilê wczeniej by³ do
niego bardzo przekonany. Z tego powodu Wizjoner
wiêcej rzeczy rozpoczyna, a mniej koñczy. Swobodnie
zmienia te¿ strategiê w trakcie trwania przedsiêwziêcia.

Elastycznoæ i kreatywnoæ
Wszystkie Style Mylenia s¹ zdolne do tworzenia
kreatywnych rozwi¹zañ. Nale¿y jednak zaznaczyæ, ¿e
jedynie Wizjoner mo¿e pochwaliæ siê spontaniczn¹,
wrêcz odruchow¹ kreatywnoci¹. £atwo schodzi z
wytyczonych cie¿ek, odrzuca wskazówki i obowi¹zuj¹ce zasady. Nie potrzebuje wiele czasu, ¿eby zaproponowaæ alternatywne wersje rozwi¹zañ, nawet w
dziedzinach, na których w³aciwie siê nie zna. Wtedy
Wizjoner potrafi znaleæ nowatorski pomys³ na efekt
koñcowy, nie znaj¹c drogi do tego celu.

Zmiany i eksperymenty
Wizjoner nie mo¿e robiæ tego samego w ten sam
sposób przez d³u¿szy czas. Umys³ sk³ania go do zmian,
eksperymentowania i improwizacji. Systematycznoæ i
konsekwencja wymagaj¹ od niego konkretnego wysi³ku.
Wizjonerzy, którzy s¹ wiadomi tej strony swojej natury,
doceniaj¹ siê wiêc za sytuacje, w których wygrali z chêci¹
porzucenia realizowanego zadania na rzecz innego,
bardziej interesuj¹cego.

Abstrakcje i teorie
Indywidualizm
Nawet najbardziej towarzyski Wizjoner jest w du¿ej
mierze indywidualist¹, a w zespole stanowi raczej ród³o
pomys³ów ni¿ spoiwo grupy. Zafascynowany jak¹ ide¹
mo¿e sprawiaæ wra¿enie oderwanego od rzeczywistoci
i mieæ problem z w³aciwym funkcjonowaniem w
grupie. Poniewa¿ Wizjonerzy ceni¹ sobie oryginalne
podejcie i testowanie nowych mo¿liwoci, zdarza siê,
¿e zadziwiaj¹ w towarzystwie niekonwencjonalnym,
odwa¿nym zachowaniem.

Raport v1.4.2:
KM-12345

Z perspektywy idei do wszystkiego mo¿na dodaæ teoriê,
wszystko mo¿na uogólniæ i wykryæ uniwersalne zasady.
Wizjoner nie potrzebuje osobicie zapoznaæ siê z
problemem, który chce rozwi¹zaæ. Czasem nawet im
mniej o nim wie, tym bardziej odkrywcze pomys³y
przychodz¹ mu do g³owy. Wiêkszoæ Wizjonerów
interesuje siê wieloma rzeczami z bardzo odleg³ych
dziedzin, ale czêsto bardzo ogólnie, nie wchodz¹c w
proces specjalizacji. Lubi¹ o sobie mówiæ, ¿e s¹
wszechstronni.

Przygotowano dla: Jan Kowalski
www.fris.pl | info@fris.pl
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Co wiemy o Wizjonerach?

IDEE

21% osób w badaniu Stylów Mylenia to Wizjonerzy.
Znacznie wiêcej mê¿czyzn ni¿ kobiet uznaje perspektywê idei za bardziej dla sobie naturaln¹. Najbardziej ceni¹ w
sobie indywidualizm i kreatywnoæ, podkrelaj¹c jednoczenie spontanicznoæ i aktywnoæ, z jak¹ podejmuj¹ nowe
wyzwania. Najrzadziej wybieraj¹ okrelenia zwi¹zane z systematycznoci¹, konsekwencj¹ i innymi tradycyjnymi
wartociami.

26%

mê¿czyzn

18%

kobiet

Najczêciej opisuj¹ siebie:

Najrzadziej opisuj¹ siebie:

niekonwencjonalny, twórczy, pomys³owy,
przedsiêbiorczy, spontaniczny,
entuzjastyczny, wszechstronny, aktywny

rozwa¿ny, uporz¹dkowany, sumienny,
dok³adny, systematyczny, przezorny,
troskliwy, odpowiedzialny

Jak to, nie jestem odpowiedzialny?!
Sporód wszystkich Stylów Mylenia, Wizjonerzy najrzadziej wybieraj¹ okrelenie odpowiedzialny, jako trafnie
opisuj¹ce swoj¹ osobê. Przypadek, samokrytyka, a mo¿e autoironia?
Wizjonerzy to osoby, które najlepiej wykorzystuj¹ silne strony swojego umys³u w pocz¹tkowych fazach
przedsiêwziêcia. Zapewniaj¹ wie¿e spojrzenie i inspiruj¹ce pomys³y. Potrafi¹ zast¹piæ jedn¹ obiecuj¹c¹ strategiê
now¹, zupe³nie odmienn¹ i czêsto robi¹ to w tempie nie pozwalaj¹cym innym nad¹¿yæ za zmianami. Je¿eli w dalszej
kolejnoci rewolucyjny pomys³ Wizjonera zostanie przekazany w rêce osób, które potrafi¹ go wdro¿yæ, mo¿emy
spodziewaæ siê sukcesu.
Je¿eli natomiast Wizjoner sam zabiera siê za dalsze etapy projektu mo¿e napotkaæ dwa powa¿ne problemy. Przede
wszystkim wraz z rozwojem przedsiêwziêcia i pojawieniem siê prozaicznych lub powtarzalnych czynnoci
znacz¹co spada jego motywacja. Do tego jest sk³onny do zmian, nawet bardzo istotnych, niezale¿nie od stopnia
zaawansowania prac. Te dwa aspekty mog¹ obni¿aæ skutecznoæ Wizjonera w finalizowaniu ju¿ zaplanowanych
spraw i wystawiaæ go na krytykê. Osoby o innym Stylu Mylenia mog¹ uwa¿aæ za w³aciwe i odpowiedzialne
kontynuowanie prac, podczas gdy Wizjoner widzi ju¿ nowe bardziej obiecuj¹ce kierunki dzia³ania.

Raport v1.4.2:
KM-12345

Przygotowano dla: Jan Kowalski
www.fris.pl | info@fris.pl
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IDEE

Komunikacja z Wizjonerem

Wizjoner w rozmowie mo¿e zadziwiaæ oryginalnymi przemyleniami, ³atwoci¹ kojarzenia
wiadomoci z ró¿nych dziedzin i szybkoci¹ formu³owania argumentów.
Wizjonerzy, którzy s¹ ekstrawertyczni, bywaj¹ inspiruj¹cymi mówcami. Ci
bardziej introwertyczni  cenionymi doradcami. Wspó³praca z Wizjonerem
czasem bywa jednak trudna. Wizjoner ma sk³onnoæ do dzielenia siê swoimi
pomys³ami, zanim je jeszcze przemyli i ³atwo zmienia strategiê porwany
now¹ ide¹, co mo¿e zmniejszaæ jego wiarygodnoæ w oczach innych osób. W
rozmowie z Wizjonerem dyskomfort sprawiaæ mo¿e jego tendencja do
czêstych zmian tematu, generalizowania i oczekiwania, ¿e inni wiedz¹, co ma
na myli. Wizjoner najwiêcej wnosi do zespo³owego przedsiêwziêcia w
pocz¹tkowym etapie okrelania wizji i strategii.

Komunikacja z osob¹ o innym Stylu
Mylenia przypomina rozmowê z osob¹
mówi¹c¹ w innym jêzyku. Je¿eli jej Styl
Mylenia znajduje siê w naszym obszarze
wsparcia  jest ³atwiej. Je¿eli w obszarze
unikania  trzeba w³o¿yæ wiêcej wysi³ku,
aby osi¹gn¹æ porozumienie.

Twoja komunikacja z innymi Stylami Mylenia:

FAKTY

RELACJE

IDEE

STRUKTURY
Raport v1.4.2:
KM-12345

Dyskusja Wizjonera z Zawodnikiem to starcie dwóch zupe³nie ró¿nych punktów widzenia: co
mo¿e byæ oraz co faktycznie jest. Zawodnika mo¿esz odbieraæ jako przyziemnego, krytykuj¹cego
i bez wyobrani. Bêdzie irytowaæ Ciê twierdz¹c, ¿e trzeba dzia³aæ, a nie fantazjowaæ. Zwróæ uwagê,
¿e Zawodnicy faktycznie czêsto osi¹gaj¹ za³o¿one cele i byæ mo¿e Zawodnik jest w³anie t¹ osob¹,
która bêdzie wiedzia³a, jak wcieliæ w ¿ycie Twoje pomys³y.

Rozmowa z Partnerem mo¿e byæ dla Ciebie przyjemnoci¹, bo uprzejmie s³ucha o Twoich
pomys³ach i jest mniej krytyczny ni¿ inne Style Mylenia. Zwróæ uwagê na to, ¿e Partner unika
konfliktów, wiêc je¿eli uznaje Twoje plany za chybione, mo¿e Ci o tym nie powiedzieæ lub u¿yæ do
tego bardzo zawoalowanego sposobu. Pamiêtaj jednak, ¿e nie ma jednak lepszej osoby do
wspó³pracy w zespole oraz do nak³aniania innych do uczestnictwa w Twoim przedsiêwziêciu.

Dwóch Wizjonerów to przepis na wielogodzinn¹ dyskusjê o problemach wszechwiata. wietne
porozumienie, dziesi¹tki pomys³ów i inspiracji, z których jednak niewiele przechodzi potem do fazy
realizacji. Wspó³praca z drugim Wizjonerem jest niezwykle cenna na pocz¹tku przedsiêwziêcia,
kiedy klaruje siê wizja i strategia. Na dalszych etapach warto zaanga¿owaæ osoby o innych Stylach
Mylenia, które bêd¹ bardziej zmotywowane do dzia³ania.

Badacz zaraz po us³yszeniu Twoich pomys³ów zada Ci mnóstwo pytañ o szczegó³y, których Ty
prawdopodobnie nie zd¹¿y³e jeszcze przemyleæ. Mo¿esz siê niecierpliwiæ tym, ¿e nie docenia
nowatorskoci Twojej idei, tylko rozk³ada j¹ na czynniki pierwsze i koncentruje siê na ma³o
znacz¹cych kwestiach. Warto doceniæ jednak, ¿e w³anie Badacz jest osob¹, która mo¿e surow¹
koncepcjê zmieniæ w przemylany plan dzia³ania, projekt lub prototyp.
Przygotowano dla: Jan Kowalski
www.fris.pl | info@fris.pl
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Jestem Wizjonerem... i co dalej?

Zapewne zgodzisz siê, ¿e spontaniczna otwartoæ na nowe idee i naturalna ciekawoæ
wiata to okrelenia, które bardzo dobrze Ciebie opisuj¹.
Wielu Wizjonerów mówi o tym, ¿e od dawna towarzyszy im poczucie, ¿e myl¹ inaczej ni¿ osoby w ich otoczeniu.
Ju¿ w dzieciñstwie perspektywa idei objawia siê niezwyk³¹ pomys³owoci¹ i nietypowymi zainteresowaniami. Nie
zawsze spotyka siê to ze zrozumieniem i wsparciem, a niekiedy powoduje, ¿e Wizjoner chce wtopiæ siê w t³um,
myleæ i dzia³aæ podobnie jak inni  systematycznie, metodycznie, konsekwentnie.
Prawdopodobnie najwa¿niejsze dla Ciebie w koncepcji Stylów Mylenia jest to, ¿e zostaj¹ zauwa¿one i docenione
Twoje naturalne silne strony:
● elastycznoæ w myleniu i ³atwoæ dostrzegania alternatyw,
● otwartoæ na zmiany i eksperymenty,
● umiejêtnoæ syntezowania informacji z wielu róde³,
● spontaniczne odkrywanie nowych powi¹zañ i odniesieñ,
● podejmowanie inicjatywy w sytuacjach niejednoznacznych
lub przy braku dostatecznej informacji.

Style Mylenia nie opisuj¹ osobowoci, tylko sposób
rozumowania. Nie mówi¹ nic o altruizmie, moralnoci,
czy pracowitoci  nie nale¿y tych cech przypisywaæ do
¿adnego ze Stylów Mylenia.
Styl Mylenia nie wskazuje te¿ na poziom inteligencji,
ale mo¿e sugerowaæ jaki jej typ dominuje u danej osoby.

Twoje silne strony wynikaj¹ ze sk³onnoci do patrzenia na problem z wielu ró¿nych punktów widzenia,
rezygnowania z utartych schematów i gotowych, oczywistych rozwi¹zañ. S¹ to umiejêtnoci niezwykle
cenne, je¿eli umiesz z nich korzystaæ wiadomie, czyli wiesz kiedy i w jakich okolicznociach Twoje
oryginalne mylenie przyniesie najlepsze owoce. Podpowiedzi¹ jest Twój Styl Dzia³ania (kolejna strona).

Druga strona medalu
Aby wiêcej osi¹gaæ skupiaj siê przede wszystkim na wykorzystywaniu swoich silnych stron, lecz b¹d wiadomy,
które obszary wymagaj¹ od Ciebie wiêcej wysi³ku. Jednoczenie pamiêtaj, ¿e inne Style Mylenia mog¹
interpretowaæ Twoje dzia³ania inaczej ni¿ Ty tego oczekujesz.

Kilka wskazówek dla Wizjonera:
● No przy sobie notes i d³ugopis. Nowe pomys³y
pojawiaj¹ siê spontanicznie i w ró¿nych sytuacjach,
choæby pod prysznicem. Nie daj im ulecieæ!
● Czy miewasz poczucie, ¿e masz jednoczenie dwa
przeciwstawne pogl¹dy na tê sam¹ sprawê? Do
tego oba s¹ podobnie silne? Jest to typowe dla
bardzo kreatywnych jednostek, jednak bywa niezrozumia³e dla innych i mo¿e nara¿aæ Ciê na krytykê.
● Interesuje Ciê wiele tematów z ró¿nych, odleg³ych
dziedzin? Zazwyczaj Wizjonerom wystarcza ich doæ
ogólna znajomoæ. Nie d¹¿¹ usilnie do specjalizacji,
gdy¿ ograniczy³oby to mo¿liwoæ eksplorowania
innych fascynuj¹cych obszarów. B¹d wiadomy, ¿e
Raport v1.4.2:
KM-12345

niektórzy mog¹ Ci zarzuciæ, ¿e Twoja wiedza jest
powierzchowna. Je¿eli jednak po³¹czysz to ze swoj¹
umiejêtnoci¹ szybkiego kojarzenia informacji z
ró¿nych dziedzin, sprawisz wra¿enie na rozmówcy.
● Szybko uogólniasz, a jednoczenie umniejszasz
znaczenie wyj¹tków od regu³, które odkry³e. Staraj
siê kontrolowaæ sk³onnoæ do generalizowania i
wyci¹gania szybkich, zbyt pochopnych wniosków.
● Wracaj regularnie do swoich dawnych pomys³ów
(pod warunkiem, ze gdzie je zapisa³e!). Byæ mo¿e
w³anie teraz okolicznoci sprzyjaj¹ temu, ¿eby
który z nich wcieliæ w ¿ycie.
● Lubisz wymylaæ. Znajd tych, co lubi¹ realizowaæ.

Przygotowano dla: Jan Kowalski
www.fris.pl | info@fris.pl
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Twój Styl Dzia³ania: Entuzjasta
Twój Styl Dzia³ania wynika z kompozycji wszystkich elementów FRIS.
Styl Dzia³ania ³¹czy Twój Styl Mylenia z Twoimi indywidualnymi preferencjami,
dlatego daje cenne wskazówki dotycz¹ce w³aciwej dla Ciebie roli zawodowej.
Wizjoner-Entuzjasta to osoba, która unika w dzia³aniu perspektywy struktur. Sprawia wra¿enie osoby swobodnej,
spontanicznej, która nie traci wiele czasu na analizowanie, planowanie czy komplikowanie. Entuzjasta podchodzi
do nowych przedsiêwziêæ aktywnie i z energi¹, czêsto wykazuj¹c wysoki poziom optymizmu. Unikaj¹c nadmiernego
planowania, unika te¿ zazwyczaj innych formalnoci, dokumentowania, organizowania warunków pracy. Nie stara
siê byæ przesadnie racjonalnym ani drobiazgowym. Jest praktykiem i stawia na efektywnoæ.

W poszukiwaniu zmian

Style Dzia³ania Wizjonerów

Z naszych badañ wynika, ¿e Entuzjaci poszukuj¹ okazji do
wykazania siê spontanicznoci¹ i improwizacj¹. Preferuj¹ pracê w
dynamicznych warunkach, równie¿ ³¹cz¹c¹ siê z ryzykiem. Wol¹
nieformalne struktury, które pozwalaj¹ im na przeprowadzanie
eksperymentów, wprowadzanie zmian, a tak¿e regularne
nawi¹zywanie nowych kontaktów. Nie unikaj¹ wywierania wp³ywu
i perswazji. Chêtnie wystêpuj¹ w roli trenera i coacha, a wielu
wysoko ocenia dzia³alnoæ o charakterze twórczym i
artystycznym.

Musi siê co dziaæ!

ULTRAWIZJONER
wprowadzanie zmian, dzia³ania
kreatywne, strategia

GRACZ
przedsiêbiorczoæ, dzia³ania
w warunkach kryzysu i ryzyka

HUMANISTA

Entuzjaci nisko oceniaj¹ czynnoci zwi¹zane z prac¹ biurow¹ lub
stacjonarn¹, dokumentami, operacjami matematycznymi czy
finansowymi, gromadzeniem i analiz¹ danych. Jeli musz¹
planowaæ, wol¹ robiæ to na bie¿¹co ni¿ opracowywaæ
d³ugoterminowe strategie.

inspirowanie, nauczanie,
kreowanie, sztuka

STRATEG
zadania badawcze, naukowe,
cele d³ugoterminowe

Co wyró¿nia Entuzjastów?
Osoby o Twoim Stylu Dzia³ania, mog¹ byæ Wizjonerami, ale te¿
Zawodnikami lub Partnerami Podobieñstwo miêdzy Wami
dotyczy warunków i zadañ, w których najlepiej siê sprawdzacie.
Nadal ró¿niæ siê bêdziecie sposobem mylenia, reagowania i
wykorzystywania informacji, a wiêc inny bêdzie sposób, w jaki
wolicie docieraæ do celu.

Entuzjasta najczêciej ze wszystkich Wizjonerów
opisuje siebie jako: energiczny, entuzjastyczny i
towarzyski.

Raport v1.4.2:
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Przygotowano dla: Jan Kowalski
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IDEALISTA
wspó³praca, mediacje,
estetyka rozwi¹zañ

INDYWIDUALISTA
samodzielne projekty,
niezale¿na praca

ENTUZJASTA
dzia³ania improwizowane,
nieformalne struktury
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Twoja rola w Procesie FRIS®
Proces FRIS to model przebiegu procesu od momentu zainicjowania do etapu wdro¿enia.
Pokazuje na jakich etapach przedsiêwziêæ najlepiej wykorzystasz swoje silne strony.
Etapy procesu oznaczono kolorami powi¹zanymi z modelem FRIS, aby
zasygnalizowaæ, która perspektywa FRIS najsilniej wspomaga efektywnoæ na ka¿dym z nich.
Poniewa¿ Twoj¹ dominuj¹c¹ perspektyw¹ s¹ idee, najwiêksz¹
satysfakcjê z pracy odczuwasz wtedy, gdy zajmujesz siê czym
nowym, do tej pory niewypróbowanym. Najsilniej anga¿ujesz siê,
gdy pod¹¿asz za swoj¹ wizj¹, tworzysz strategiê i jeste prekursorem
zmian. Poch³aniaj¹ Ciê zadania, w których masz okazjê pracowaæ nad
czym unikalnym, gdy wykraczasz poza to, co znane i oczywiste.
Pozwalaj¹c swojemu umys³owi na swobodn¹ eksploracjê pomagasz mu
osi¹gn¹æ stan uskrzydlenia.

Zdaniem psychologa Mihaly Csikszentmihalyi,
autora teorii przep³ywu (ang. flow), najwy¿sz¹
satysfakcjê ¿yciow¹ przynosi realizacja
ambitnych zadañ, w których cz³owiek
aktywnie wykorzystuje w dzia³aniu swoje silne
strony. W stanie uskrzydlenia cz³owiek
osi¹ga pe³niê koncentracji, zaanga¿owania i
produktywnoci.

Zgodnie z modelem FRIS, Entuzjasta ujawnia najsilniej potencja³ swojego Stylu Dzia³ania na etapach inicjalizacji oraz
wdra¿ania projektu. Aby zobrazowaæ Twoje indywidualne preferencje, rozdzielilimy miêdzy te obszary ³¹cznie 5
punktów. Przeciwstawny do Twojego Styl Dzia³ania, który najlepiej realizuje siê w pozosta³ej fazie to UltraBadacz.

1. INICJOWANIE

2. PRZYGOTOWANIE

3. DZIA£ANIE

zadania
priorytety, cele
koncepcja
wizja, strategia

analiza
plan, projekt
ludzie
wspó³praca,
anga¿owanie
wynik analizy Procesu FRIS dla: Jan Kowalski

5 punktów zosta³o rozdzielonych pomiêdzy obszary najwy¿szej skutecznoci Twojego Stylu Dzia³ania.

Proces FRIS jest przydatny w tworzeniu nowych zespo³ów i ocenie potencja³u zespo³u, gdy¿ wskazane jest, aby Style
Dzia³ania cz³onków grupy obejmowa³y razem ca³y proces. W coachingu lub mentoringu proces FRIS dostarcza
wskazówek, na jakich etapach przedsiêwziêcia klient mo¿e dowiadczaæ trudnoci i jakiego wsparcia mo¿e
potrzebowaæ. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e w praktyce wyró¿nione fazy projektu mog¹ siê na siebie nak³adaæ oraz pojawiaj¹
siê powroty do wczeniejszych etapów.
Raport v1.4.2:
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Czy muszê w sobie co zmieniæ?
Jako Entuzjasta byæ mo¿e dziwisz siê, dlaczego w Twoim Stylu Dzia³ania brakuje Struktur.
Czy oznacza to, ¿e Entuzjasta jest niezorganizowany?
Style poznawcze definiuj¹ obszary najsilniejszego potencja³u,
ale ich diagnoza nie jest jednoznaczna z ocen¹ kompetencji.
Oznacza to, ¿e mo¿esz mieæ umiejêtnoci i stosowaæ
efektywne strategie, które wydaj¹ siê byæ powi¹zane z dowolnymi perspektywami. FRIS d¹¿y do tego, aby odkryæ, które z
perspektyw s¹ dla Ciebie najbardziej naturalne, a przez to, co
jest w Tobie najbardziej wyj¹tkowe.
Entuzjastê zaliczamy do tzw. wszechstronnych Stylów
Dzia³ania. Oprócz dominuj¹cej perspektywy  Stylu Mylenia 
bardzo cenn¹ informacjê o Tobie niesie perspektywa, która
jest przez Ciebie najbardziej unikana, czyli Struktury.

Cz³owiek mo¿e funkcjonowaæ inaczej ni¿ jego preferencje
poznawcze, kiedy siê od niego tego wyranie wymaga,
szczególnie w sytuacjach zadaniowych, przy jednozna
cznych instrukcjach.
"Gdy jednak wymagania te s¹ niesprecyzowane, a tak¿e
w toku spontanicznej aktywnoci, podejmowanej przy
poznawaniu otaczaj¹cego wiata, wybiera on sposób
zgodny z w³asnymi sk³onnociami."
Prof. Anna Matczak (2000). Style poznawcze.
w podrêczniku akademickim Psychologia (t. 2)

Ka¿dy element Twojego Stylu Dzia³ania, niezale¿nie od tego czy aktywny czy nie, pozwala lepiej zrozumieæ
Twoj¹ postawê wobec problemów i preferowany sposób dzia³ania, szczególnie w nowych sytuacjach:
Aktywna perspektywa FAKTY wyra¿a postawê DECYDUJÊ.
Oznacza d¹¿enie do jednoznacznego okrelania swojego stosunku do osób, spraw i zdarzeñ.
Jest to podejcie u³atwiaj¹ce ocenianie i wydawanie opinii.

Aktywna perspektywa RELACJE wyra¿a postawê UCZESTNICZÊ.
Oznacza d¹¿enie do osobistego zaanga¿owania w obserwowane sytuacje i zdarzenia.
Jest to podejcie u³atwiaj¹ce wspó³dzia³anie z innymi.

Aktywna perspektywa IDEE wyra¿a postawê ZMIENIAM.
Oznacza d¹¿enie do znalezienia alternatyw dla funkcjonuj¹cych zasad lub metod dzia³ania.
Jest to podejcie u³atwiaj¹ce adaptacjê do zmiennych warunków.

Nieaktywna perspektywa STRUKTURY wyra¿a postawê REAGUJÊ.
Oznacza d¹¿enie do szybkiego podejmowania dzia³añ w odpowiedzi na zmiany w otoczeniu.
Jest to podejcie u³atwiaj¹ce dzia³ania przy niepe³nej informacji.

Czy Entuzjasta mo¿e byæ zorganizowany?
Rzeczywistoæ pokazuje, ¿e Entuzjaci potrafi¹ wietnie organizowaæ czas i zasoby. Nie robi¹ tego jednak z perspektywy
Struktur, czyli poprzez systematyczne wprowadzanie porz¹dku, ³adu czy konstruowanie szczegó³owych planów dzia³ania.
Naturalne dla Entuzjasty jest planowanie strategiczne  krokami milowymi, a nastêpnie sprawne zarz¹dzanie czasem i
innymi zasobami na bie¿¹co.
Czy to oznacza, ¿e Entuzjasta powinien siê trzymaæ z daleka od harmonogramów i raportów? W zasadzie nic nie stoi na
przeszkodzie, ¿eby Entuzjasta naby³ takie umiejêtnoci. Jego styl dzia³ania sprawia jednak, ¿e prawdopodobnie nadal
chêtniej bêdzie improwizowa³ ni¿ skrupulatnie realizowa³ kolejne kroki ustalonego planu, a dokumenty i tabelki raczej
nigdy nie stan¹ siê jego ¿ywio³em.
Raport v1.4.2:
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Czêæ 1

3

FRIS® JAKO NARZÊDZIE

Poznaj równie¿ raport zespo³owy FRIS - odkryj naturalny potencja³ Twojego zespo³u i uzyskaj
efekt synergii, ³¹cz¹c w dzia³aniu osoby o ró¿nych stylach FRIS. W trakcie rekrutacji lub
selekcji sprawd, czy silne strony kandydatów pasuj¹ do stanowisk, na które aplikuj¹.

Raport indywidualny FRIS®
Najwa¿niejsze narzêdzie FRIS  diagnozuje naturalne predyspozycje
i udziela wskazówek w jakich dzia³aniach dana osoba siê sprawdza, jak
mo¿e najskuteczniej podchodziæ do rozwi¹zywania problemów i jak
powinna najlepiej komunikowaæ siê z osobami o tym samym lub innych
Stylach Mylenia.
Trener FRIS otrzymuje równie¿ dodatkowe wsparcie do pracy z Klientem 
arkusz Analizy indywidualnej FRIS, który zawiera pog³ebione informacje
na temat sposobu mylenia i dzia³ania badanej osoby.

Raport zespo³owy FRIS®
Prezentuje mapê potencja³u zespo³u wyra¿on¹ Procesem FRIS od
zainicjowania do wdro¿enia wybranego przedsiêwziêcia. Dla ka¿dej osoby
jest opisany jej sposób mylenia, dzia³ania oraz postawa, któr¹ najchêtniej
przyjmuje w zespole. W raporcie uzglêdnione s¹ czynniki wp³ywaj¹ce na
wspó³pracê i wskazówki dotycz¹ce komunikacji
Raport zawiera analizê, która pokazuje w jaki sposób poszczególni
cz³onkowie zespo³u:
●
●
●
●
●
●

definiuj¹ cele i jakich rezultatów oczekuj¹,
zdobywaj¹ i interpretuj¹ informacje,
dokonuj¹ wyboru i podejmuj¹ decyzje,
w³¹czaj¹ innych we w³asne dzia³ania,
okrelaj¹ i wyra¿aj¹ swoje stanowisko,
dzia³aj¹ w obliczu problemów.

Zapytaj Certyfikowanego Trenera FRIS o szczegó³y!
Raport v1.4.2:
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FRIS® w pytaniach i odpowiedziach
Co odró¿nia FRIS od innych narzêdzi
rozwojowych?
FRIS jest koncepcj¹ pozwalaj¹c¹ na bli¿sze poznanie
swojego sposobu funkcjonowania i potencja³u wynikaj¹cego z naturalnego sposobu mylenia. Nie jest to
analiza osobowoci ani analiza behawioralna i tym
g³ównie ró¿ni siê od innych dostêpnych narzêdzi.
FRIS to narzêdzie polskie - stworzone i zweryfikowane
przez polskich badaczy na podstawie odpowiedzi
udzielonych przez polskich respondentów. Dziêki temu
ma mo¿liwoæ rozwijaæ siê i dostosowywaæ do polskich
realiów. Planujemy dalszy rozwój narzêdzia poprzez
rozszerzanie zakresu zastosowañ oraz sta³¹ kontrolê
trafnoci wyników.

Czy Styl Mylenia to osobowoæ?
Styl Mylenia to nie jest osobowoæ.
Styl Mylenia mo¿na zaliczyæ do tzw. ró¿nic indywidualnych czyli obszarów funkcjonowania, które s¹
wyró¿niaj¹ce dla danej jednostki. Styl Mylenia mo¿na
traktowaæ jako jeden z istotnych czynników, który ma
udzia³ w kszta³towaniu osobowoci.

Czy narzêdzie FRIS jest rzetelne
psychometrycznie?
Narzêdzie FRIS zosta³o stworzone zgodnie z wiedz¹ i
wymaganiami stawianymi narzêdziom psychometrycznym, jego trafnoæ i rzetelnoæ zosta³a potwierdzona
odpowiednimi analizami statystycznymi.
Nad ca³ym procesem tworzenia narzêdzia opiekê
merytoryczn¹ sprawowa³ specjalista psychologpsychometra. Wiêcej mo¿na przeczytaæ na stronie
www.fris.pl/projekt.

Czy mój Styl Mylenia mo¿e siê zmieniæ?
W psychologii poznawczej dominuje pogl¹d, ¿e style
poznawcze dzia³aj¹ na zasadzie utrwalonych nawyków,
które s¹ wyrane ju¿ w wieku przedszkolnym i przez
resztê ¿ycia nie ulegaj¹ istotnym zmianom¹.
Wiele osób, je¿eli jest to od nich wymagane, przez
pewien czas bez wiêkszego trudu funkcjonuje zgodnie z
innym stylem myslenia. Ka¿dy jednak zdecydowanie
woli i wybiera swój naturalny sposób rozumowania,
jeżeli tylko ma taką możliwość⁴. Dlatego uważamy, że
dominuj¹c¹ perspektywê Stylu Mylenia z modelu FRIS
mo¿na uznaæ za trwa³¹ preferencjê.
Styl Dzia³ania, czyli kompozycja wszystkich elementów
FRIS, jest z kolei struktur¹ wzglêdnie elastyczn¹.
Proporcje poszczególnych elementów mog¹ ulegaæ
zmianom pod wp³ywem dowiadczeñ, treningów,
rozwoju czy wymagañ aktualnej sytuacji zawodowej. Styl
Dzia³ania nie zmienia siê jednak na tyle, aby Styl
Mylenia zosta³ zast¹piony innym.

Czy mogê korzystaæ z Systemu FRIS w mojej
pracy zawodowej?
Zachêcamy do korzystania z FRIS do zwiêkszenia
wiadomoci w³asnego funkcjonowania oraz do
zastosowania w zawodach, które ³¹cz¹ siê z
odkrywaniem potencja³u, zarz¹dzaniem lub uczeniem
innych osób.
Aby móc przeprowadzaæ analizê FRIS dla innej osoby
wraz z interpretacj¹ wyników oraz informacj¹ zwrotn¹
nale¿y uzyskaæ odpowiednie przygotowanie poprzez
Szkolenie certyfikacyjne FRIS. Program certyfikuj¹cy
szczególnie polecamy: trenerom, coachom, doradcom
zawodowym oraz specjalistom HR. Szczegó³y poznasz
na stronie: www.fris.pl/certyfikacja.

¹ M. Ledzińska, E.Czerniawska, Psychologia nauczania. Ujêcie poznawcze. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011
² A. Matczak, Style poznawcze, w: J. Strelau (red.) - Psychologia Podrêcznik skademicki, tom II, GWP, 2000
³ M. Szymański, Twórczoæ i style poznawcze uczniów, WSiP, 1987
⁴ A. Matczak, Style poznawcze. Wydawnictwo Naukowe PWN, 1982.
⁵ Cz. Nosal, Diagnoza typów umys³u, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1992
⁶ R. Sternberg, Thinking Styles, Cambridge University Press, 1999
⁷ Z. Włodarski, Psychologia uczenia siê, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998
⁸ E. Hornowska, Testy psychologiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2007
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Podoba Ci siê ten raport?

Podziel siê swoim Stylem FRIS!

www.fris.pl/moj-styl-fris/wizjoner-entuzjasta

Instrukcja obs³ugi Wizjonera :)

WIZJONER

Zerknij równie¿ do praktycznego poradnika opisuj¹cego jak najlepiej
dogadaæ siê z Tob¹ lub z osob¹ o tym samym Stylu Mylenia FRIS.
Zawiera on wskazówki gotowe do szybkiego zastosowania przez
Twoich bliskich, znajomych lub wspó³pracowników. Zachêæ ich do
lektury, abycie dogadywali siê w dobrym stylu!

www.fris.pl/instrukcja-wizjoner
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System FRIS®
Wizja rozwoju i obszarów zastosowañ narzêdzi FRIS.

FRIS COACHING
 rozwój osobisty i zawodowy
 odkrywanie zasobów

FRIS HR

 wsparcie w procesie zmian

 raport rekrutacyjny
 rozwój pracowników
 doradztwo zawodowe

FRIS ACADEMY
 szkolenie certyfikacyjne
 warsztaty trenerskie
 rozwój w³asnego biznesu

FRIS BUSINESS
 szkolenia dla sprzedawców
 skuteczna obs³uga klienta
 sprawna komunikacja w firmie

FRIS FOR2
 raport partnerski
 komunikacja w zwi¹zku

FRIS TEAM

 porozumienie i tolerancja

 raport zespo³owy
 budowanie efektywnego zespo³u
 zadania dopasowane do predyspozycji

Niniejszy raport bazuje na Metodologii FRIS® (www.fris.pl), której autorem jest dr in¿. Anna Samborska-Owczarek.
Opracowanie raportu: Anna Samborska-Owczarek, projekt i redakcja: Pawe³ Owczarek.
Wszystkie prawa zastrze¿one. Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim.
FRIS to towarowy znak s³owny objêty prawem ochronnym udzielonym przez Urz¹d Patentowy RP.
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