Tworzenie tekstów
służbowych
i urzędowych

SZKOLENIE DLA
URZĘDNIKÓW
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ODBIORCY
SZKOLENIA
Redaktorka z piętnastoletnim
doświadczeniem zaprasza na
szkolenie Urzędników tworzących na
co dzień oficjalne teksty użytkowe:

formalne dokumenty: urzędowe (decyzje,
informacje, wnioski, projekty i inne) lub
kierowane do najważniejszych instytucji,

e-maile: wewnętrzne i zewnętrzne,

komercyjne: oferty, reklamy, ogłoszenia,
teksty w mediach społecznościowych.
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CEL SZKOLENIA

Styl urzędowy jest najbardziej precyzyjnym stylem w polszczyźnie.
Posiada katalog form i wzorców, których poprawne użycie skraca
czas pracy oraz ogranicza liczbę popełnianych błędów.
Celem szkolenia Tworzenie tekstów urzędowych i służbowych jest
osiągnięcie umiejętności językowych i stylistycznych, które pozwolą
na sprawne posługiwanie się sformalizowanymi wzorcami.
Ponadto świadomość językowa – pogłębiana podczas szkolenia –
umożliwi intuicyjne wykorzystanie poprawnych formuł w czasie
wykonywania odpowiedzialnej pracy Urzędnika (praktyczne
zastosowanie poznanych zasad poprawności językowej).
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METODA I ZAKRES
SZKOLENIA
Omawiamy:
styl urzędowo-kancelaryjny
i urzędowo-prawny,
styl tekstów służbowych –
główne cechy i zastosowanie,
typowe błędy w stylu
urzędowym (błędy składu,
stylistyczne, gramatyczne oraz
błędy nowe, jak np.
brukselizmy),
sposoby formułowania
obiektywnych, logicznych,
precyzyjnych, ale i przystępnych
w odbiorze komunikatów
tworzonych we współczesnej
polszczyźnie oficjalnej.

WWW.WERBALNIA.PL

Ćwiczymy:
tworzenie (pisanie,
redagowanie i składanie)
tekstów urzędowych
i służbowych,
stosowanie zasad
poprawności językowej,
formuły grzecznościowe
i ich konotacje
gramatyczne.
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SPODZIEWANE
EFEKTY

UCZESTNIK PO ZAKOŃCZENIU SZKOLENIA
BĘDZIE POTRAFIŁ:
napisać ważną wiadomość lub dokument zgodnie z zasadami tworzenia
tekstów użytkowych,
rozpoznać najpowszechniejsze błędy językowe, formalne i grzecznościowe
w tekstach urzędowych (służbowych),
skutecznie i poprawnie poinformować za pomocą tekstu o istotnych sprawach
służbowych,
dobrać odpowiednie formy i językowe rozwiązania w zależności od typu
tekstu (e-mail wewnętrzny lub zewnętrzny, dokument urzędowy, dokument
komercyjny – oferta, tekst w mediach społecznościowych i inne),
zaprezentować Urząd jako poważną, ale również życzliwą instytucję dzięki
dokumentom sporządzanym w sposób schludny, poprawny i zgodny
z zasadami tekstowego savoir-vivre’u.
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MIEJSCE I TERMINY

MIEJSCE
SZKOLENIA:
SZKOLENIE MOŻNA
PRZEPROWADZIĆ:

W PEŁNI WYPOSAŻONEJ
SALI KOMPUTEROWEJ
W RYBNIKU

TERMINY I ZASADY
ZGŁOSZEŃ:

Na terminy ogólnodostępne
obowiązują zapisy online na
stronie: WWW.WERBALNIA.PL
Można również ustalić własny
termin pod numerem telefonu:
796 322 679

ALBO:

6 GODZIN SZKOLENIA
W SIEDZIBIE URZĘDU*

//

PRZERWA KAWOWA

LICZBA UCZESTNIKÓW:
* warunkiem jest dostęp do komputera
z programem WORD dla każdego
z uczestników.
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CENNIK

250 ZŁ OD OSOBY
/ 5 UCZESTNIKÓW

W CENIE:

200 ZŁ OD OSOBY
/ 6-10 UCZESTNIKÓW

Merytoryczna i praktyczna opieka nad pracą każdego uczestnika
podczas szkolenia.
Pierwsza pomoc korektorska, czyli pakiet materiałów
dydaktycznych, z których każdy z uczestników może skorzystać
w razie potrzeby już po zakończeniu szkolenia.
Certyfikat ukończenia szkolenia dla uczestników.
Poczęstunek oraz napoje.*

*dotyczy sali szkoleniowej w Rybniku.
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WER
BAL
NIA

KONTAKT

Na szkolenie zaprasza jedna
z nielicznych na rynku redaktorek
z wykształceniem polonistycznym,
w tym tekstologicznym i edytorskim!
//
15 lat doświadczenia
//
Świadomość językowa i precyzja

DANE FIRMY:

www.werbalnia.pl

Werbalnia

E-mail: kontakt@werbalnia.pl

Maria Gniłka-Somerlik

Adres: 44-217 Rybnik,

Telefon: 796 322 679
NIP: 6321862381
REGON: 369150854

ul. Wawelska 39/1
Media:

