Adit AB

KLASSISKT
KLARSPRÅK

bildning

Utbildning i Kommunikativt ledarskap med
Klassiskt Klarspråk för ömsesidig förståelse
Klassiskt Klarspråk – är ett utvecklingskoncept, ett språk och en pedagogik som
utvecklar konfliktförståelse och hjälper dig att säga som det är och säga det du vill
- så att andra lyssnar och förstår
- utan att vara rädd att såra eller genera andra
- utan att argumentera
Syfte
Att ge möjlighet för deltagarna att konkret träna att förvärva kommunikativt ledarskap med hjälp av
Klassiskt Klarspråk.
Upplägget syftar till att skapa en arena för dialog och reflektion kring den egna vardagens händelser.
Det kan till exempel handla om:
den- egna yrkesrollen och att hitta balansen mellan att vara människa, medmänniska och
professionell.
att utifrån vardagshändelser och vars och ens bild av verksamheten öka förståelsen av, det
ofta osynliga, system som man är en del av.
att träna personligt mod, ledarskap och kommunikation.
Peeter Hüllert som utvecklat Dialoggrupper, en evidensbaserad metod
för att förbättra arbetsmiljön. Erbjuds inom Adito AB.

En Grundutbildning omfattar 45 timmars utbildning, antingen som 3 helgträningar x 2½ dagar inom
loppet av ett år, (oftast med start fredag kväll 19.00-21.30 samt lördag-söndag 09.30-17.00), eller som
studiecirklar eller andra upplägg. Läs mer på http://www.klassisktklarsprak.se/kks1c-attlara.html
För info om priser samt datum för öppna träningar kontakta Adito AB eller Certifierade lärare se nedan.
Du kan välja att delta på samma ort, eller om du önskar intensifiera inlärningen, välja olika orter och
ledare.
Våra utbildningar arrangeras även för olika målgrupper såsom chefer, arbetsledare, medarbetare inom
såväl privat som kommunal verksamhet efter överenskommelse. Mellan utbildningarna erbjuder vi också
enskild handledning. För arbetsgrupper kan utbildningen anordnas i internatform.
På sommaren ger Adito AB såväl korta som längre öppna intensivträningar, 5 dagar, som ger tillfälle till
fördjupning av något tema och som är tänkta att kombineras med semester.
Ledare vid Adito AB’s kurser:

Maylie Andersson och Sebastian Amseldus
070-748 1511
070-311 2913

Sedan några år tillbaka har Adito AB anordnat utbildningar för dem som önskar lära ut och handleda
grupper i Klassiskt Klarspråk vilket resulterat i att fler kurser och utbildningar nu kan erbjudas. Vill du
veta mer om de certifierade lärarna och handledarna runtom i landet finner du deras presentationer på
Klassiskt Klarspråk-hemsidan
Certifierade Ledare:

http://www.klassisktklarsprak.se/index.html
V g vänd!

Adito AB för en värld i balans

Adito bildning öppnar dörren till den inre fasta punkten i tillvaron

Kyrkbyvägen 7 269 92 BÅSTAD

www.adito.se

e-post: info@adito.se

Swish 070-748 1511

Innehåll
Vi tittar närmare på språkets struktur utan att analysera de inblandade personerna, för att förstå vad det
är som hindrar kontakt och ömsesidigt utbyte.
Nedanstående är några av de punkter som vi undersöker och tränar praktiskt:
Hur motiverar vi utan belöning eller sanktioner?
Hur ge uppskattning som inte är beröm
Konsekvenser av beröm och belöning för inlärning
Är det möjligt att ge kritik utan att såra?
Hur skapar vi delaktighet kring mål och visioner?
Hur stödja en chef?
Hur får vi effektiva och givande möten?
Hur inspirera medarbetare att ge feedback?
Vad krävs för att en grupp ska vara effektiv?
Hur leda genom coaching?
Att kommunicera mål
Att utvärdera
Hur löser vi konflikter utan att argumentera,
påföra eller dra sig undan
etc...
Vi tränar de uppräknande färdigheterna genom konkreta exempel som deltagarna delar med sig
av. Utbildningen är processinriktad och läroplanen fastställs i början av varje träning och är i varje
stund möjlig att förändra om samtliga deltagare och kursledning samtycker.
Teorier tas upp i anslutning till praktiska exempel och där de illustrerar någon aspekt av ex.vis
transformativt ledarskap, härskartekniker, känslans intelligens, värdet och faran med typologier,
själens intelligens, single & double loop learning, en lärande organisation, systematiskt arbetsmiljöarbete, feedback-kultur, eller andra teoretiska utgångspunkter som deltagarna har behov av.
Kommunikationen och språkets struktur i de konkreta exempel analyseras, ej de enskilda
personerna, och det som belyses är vad som hindrar kontakt och utbyte. Därefter arbetar deltagarna
enskilt och i grupp fram olika förslag på hur kommunikationen skulle kunna förändras så att den
skapar kontakt som sedan praktiskt prövas.
Uttalanden från deltagare i Klassiskt Klarspråk-träning:
”Tack för en mycket givande helg i Klassisk Klarspråk. Den kunskapen var ett nytt och stort steg framåt i mitt liv, det känns som att få verktyg
som underlättar livet, verktyg som jag inte visste fanns -som att få en hammare, när man tidigare alltid slagit i spikar med en bräda!!! Ett stilla
jubel. Utan detta verktyg känns det som jag nog aldrig skulle kunna vandra denna biten närmare målet. Stort tack.”
”Vill ännu en gång tacka för tänkvärda och berikande dagar. Det ligger en kraft och styrka i det språk ni lär ut, ja jag kände mig stark och
kraftfull efter helgen tillsammans med er.
Varje dag ser jag nu tillfällen att använda Klassiskt Klarspråk ja vid varje möte och varje skrivet mail eller kort. Det ligger mycket i det ni säger
att det behövs några gånger för att komma in i det nya tänkandet.”

