HODET ER ET FLOTT STED Å FÅ IDÉER – IKKE TIL Å OPPBEVARE DEM.™

NIVÅ 1: FUNDAMENTET
MESTRE ARBEIDSFLYTSSERIEN
KURSOVERSIKT

Nivå 1: Fundamentet lærer deltakerne den banebrytende GTD-metodikken. GTD® hjelper deg med
å oppnå kontroll i en verden i stadig endring og med stadig økende mengde med input. Dette
seminaret lærer deg en måte å oppnå og vedlikeholde en høyere personlig produktivitet og
effektivitet. Gjør mer og mer av de riktige tingene, med mindre stress.

Deltakerne vil lære de fem stegene for å mestre sin arbeidsflyt:
1
2
3
4
5

Samle		
Behandle		
Organisere
Revidere		
Utføre		

(samle alt som har din oppmerksomhet)
(beslutt hva det betyr)
(organiser ting der de hører hjemme)
(revider alle dine forpliktelser)
(velg hva skal du gjøre)

PROGRAMFORMAT
Nivå 1: Fundamentet er et heldagsseminar som kombinert med Installasjons- og
Implementasjons-serien gir varig endring i måten deltakeren forholder seg til sine forpliktelser.
I&I-serien leveres som webinar eller workshop og hjelper deltakeren til å få systemet til å virke
i hverdagen. Undervisningen fortsetter etter kurset via en app på deltakerens mobiltelefon. Vi
tilbyr påminnelser, tips og råd slik at metodikken repeteres over tid. I appen finner deltakeren i
tillegg lærerike videoer, dokumenter, artikler og andre ressurser.

INGEN FORHÅNDSKUNNSKAP ER NØDVENDIG. IDEELT OM GTD ER HELT NYTT FOR DEG.
I&I SERIEN

KURSMATERIELL

Som læringsstøtte på veien til å mestre GTD så
innholder I&I Serien følgende mulige workshop/
webinarer:

En rikholdig deltakermappe inneholder
blant annet:

• Guidet oppsett av programvare (Outlook m.fl.)

• Boka Få ting gjort av David Allen

• Guidet Mental Vareopptelling

• Kursbok med oppgaver

• Guidet GTD Ukentlig revisjon®

• GTD Arbeidsflytskart
• Fysisk innboks
• Ett års tilgang til Mindmarker-appen

• Kalender håndtering
• Eposthåndtering
• Installasjonslaboratorium

OM DAVID ALLEN COMPANY
David Allen Company er et globalt undervisnings- og konsulentselskap, og er regnet som en
ledende autoritet i personlig og organisatorisk produktivitet.
produktivNorge AS er en sertifisert GTD Franchisepartner for Norden og har Nordens eneste
sertifiserte GTD instruktører. Vi er også sertifisert til å trene instruktører ihht til David Allen
Companys standarder.

gettingthingsdone.com

©David Allen Company 2014. All rights reserved.

L105-T-06NOV2014

