Skriv klart, professionelt dansk – hurtigere!
Lug ud i stive, tunge og snørklede formuleringer –
skriv, så du både bliver læst og forstået
På kurset får du bugt med dårlige skrivevaner og lærer at formulere dig enkelt og præcist
– og hurtigere. Du får øget din bevidsthed om sprogets virkemidler og muligheder og bliver i
stand til at gøre fagligt tungt sprogligt let, uden at du går på kompromis med din faglighed.
Tværtimod vil du fremstå mere professionel, imødekommende og overbevisende.
HVEM DELTAGER PÅ KURSET?
Alle, der ønsker at formulere sig mere præcist – og mere effektivt – i et professionelt, klart
og læsevenligt sprog.
DIT UDBYTTE AF KURSET
• Du får en sproglig værktøjskasse og nogle teknikker, der gør det lettere for dig at formulere
dig præcist og læsevenligt, uden at du går på kompromis med din faglighed.
• Du lærer at formulere dig mere levende, så dine modtagere får lyst til at læse dine
tekster – og forstår dem.
• Du får øget din sproglige bevidsthed, så du kan tage bevidste sproglige valg.
• Du lærer at målrette dit sprog til forskellige målgrupper og medier.
• Du bliver mere sikker og mere effektiv – både når du selv skriver, og når du skal
forvandle andres komplicerede tekster til ’klar tale’.
• Du får personlig feedback på dine tekster og gode råd til, hvordan du forbedrer dem.
KURSETS INDHOLD
Kurset veksler mellem teoretiske oplæg og masser af praktiske øvelser. Du vil få mulighed for at
arbejde med dine egne tekster, hvis du mailer os nogle teksteksempler før kursusstart.
• Hvad er godt sprog? Kommunikationssituationens betydning.
• Læsbarhed og sprogtone – sproglige træk, der præger forståelsen og dit image,
og som du bør undgå eller stræbe efter.
• Teknikker til at skrive aktivt, levende, klart og forståeligt.
• Teknikker til at forvandle kompliceret tekst til klar tekst.
• Masser af øvelser.

Åbne kurser
Pris: 1.950 kr. (ekskl. moms, men inkl. kursusmappe,
overskueligt tjekark til skrivebordet og feedback på egne
tekster).
Varighed: 1/2 dag.
Underviser: Eva Prohaska Mørk, cand.mag. i retorik.
Læs mere og se kursusdatoer her.

Kurser for virksomheder
Saml jeres (kundeservice-)medarbejdere, der
er med til at tegne jeres ansigt udadtil gennem
deres sproglige valg og vaner. Eller jeres fageksperter, der skal blive bedre til at gøre svært
tilgængeligt stof forståeligt for andre.
Et internt kursus vil ikke bare styrke jeres medarbejderes evner til at formulere sig klart, præcist og læsevenligt. De vil også skrive hurtigere,
så de får mere overskud til andre opgaver.
Samtidig er kurset en mulighed for at ensarte
jeres sproglige udtryk i al kommunikation. Vi
tager naturligvis udgangspunkt i jeres eventuelle
sprogpolitik.

Priser for internt kursus:

proscript.dk

eller ring til os på 35 10 22 55

Fra 7.500 kr. ekskl. moms.
Prisen afhænger af antallet af deltagere og
graden af tilpasning og personlig feedback.
Kontakt os, og hør mere om jeres muligheder.

