Motto:
”Utvikling i verden,
en samtale
om gangen”

HURTIGLESING

”Kurset passer for deg
som ønsker å mangedoble din lesehastighet nå,”
”samt for deg som vil øke hastigheten år etter år.”
Kursmål:
Etter fullført kurs skal alle deltakere ha tilgang til flere lesehastigheter,
og minst 80 % av deltakerne skal doble eller tredoble sin lesehastighet.
Kursinnhold:
 Kartlegging av lesehastigheter
 Logiske nivåer i lesing
 Visuell, auditiv og kinestetisk lesing
 Flere bokstaver, ord, og linjer per leseblikk
 Bruk av leseguide og lesemønstre
 Hurtiglesing og 11 andre lesestrategier
 Lesing av store tekstmasser
 Utplukk av kjernekunnskap fra store tekstmasser
 Tidsskriftbanker og informasjonsarkitektur
 Lesing og utvalgte studieteknikker

Kjetill Gunnarson, læringscoach
(siviløkonom NHH, MBA, adjunkt)
Kjetill jobbet med internasjonale
læringsstrategier for HP 2002-2009,
sist HR Global Manager Strategic
Programs Learning & Development.
1988-2002 jobbet han innen reiseliv
med IT-ledelse og internettbookinger
fra Oslo, London, og Madrid.
Kjetills rangering som global nr 2/3
i hurtiglesing har stått siden 1986
(Book of Mental World Records,
Tony Buzan 3 ed. 2005).
Kjetill har avholdt kurs siden 1986 i
10+ land for flere tusen deltakere:
 Store norske forlag
 Norges Handelshøyskole i
Bergen (NHH) 8 år på rad
 Handelshøyskolen BI 3 år på rad
(alle siviløkonomstudenter)
 Handelshøyskolen i St.Gallen

Gi deg selv noen dager og dyrk dine leseferdigheter!
Totalt 16 timers felles workshop: lørdag og søndag.
Pluss mulighet individuell undervisning/lesecoaching (etter avtale).

Undervisningen er preget av presise
demonstrasjoner, øvinger, høy
kraftfulhet, letthet, latter og fart.

Hurtiglesing – 2 dager – kursdatoer 2014-2015
Hurtiglesing
Uke 9, 2014: Lør 1/3,Søn 2/3 (2 dager)
Uke 41, 2014: Lør 18/10,Søn 19/10 (2 dager)

Hurtiglesing
Uke 9, 2015: Lør 28/2,Søn 1/3 (2 dager)
Uke 42, 2015: Lør 17/10,Søn 18/10 (2 dager)

Når: Lørdag 0900-1700, Søndag 0900-1700, individuelle timer etter avtale
Hvor: Ibsenmuseet, Nasjonalteateret stasjon, Oslo, eller Granli Gård/Den røde låve, Lilleaker
Priser: 4.900,- NOK
Rabatter: Earlybird: 20% 4 mnd før. 10% 2 mnd før (rabattkode HL)
Registrering: Online på www.erickson.no eller e-post til kjetill.gunnarson@erickson.no
Kontakt: Erickson Coaching Nordic – Kjetill Gunnarson – (+47) 9755 5179
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Alle kursene i Erickson Coaching Nordic holdes med forbehold om antall deltakere. Trykkfeil, lokale- og datoskifter kan forekomme.

