Brush-up for MODAK-kursusdeltagere
ved Luise Lutz og Karina Lønborg

Dato
29.08.17 kl. 10 - 17
Sted
ViSP
Birkebjerg Allé 3
4700 Næstved
Tlf. 5588 6900
Økonomi
1.600 kr. pr. deltager inkl.
forplejning.
Ved gruppetilmelding
(min. 3 personer) er
prisen 1.400 kr. pr.
deltager
Tilmelding til ViSP
på tlf. 5588 6900 eller via
digital post (se direkte
link på www.visp.dk Oplys navn,
ansættelsessted, EAN.nr
og CVR.nr.
Tilmeldingsfrist:
1. juli 2017
Tilmeldingen er bindende
Målgruppe
Logopæder og
logopædstuderende, som
tidligere har deltaget i et
MODAK-kursus.
Forslag til overnatning
se
www.visitnaestved.com
(overnatning er ikke
inkluderet i kursusprisen)

Kurset henvender sig til alle jer, der tidligere har deltaget i
MODAK-kurset:
Vi håber, at I alle er kommet godt i gang med at bruge metoden
i afasiundervisningen og er blevet fortrolige med materialet?
Vi ved af erfaring, at der med tiden godt kan dukke spørgsmål op
- man kan blive usikker på fremgangsmåden, man er måske
stødt ind i vanskeligheder, man ikke lige havde set komme, eller
man har fået en elev, der har svært ved at profitere af metoden?
Det kan være, at man aldrig helt kom længere end til
grundprogrammet, eller at man stadig er usikker på øvelserne
med avisoverskrifter eller indholdsstrukturer….?
Vi vil i dette brush-up-kursus tage højde for de forskellige
spørgsmål og problemstillinger, som I har oplevet i det praktiske
arbejde med MODAK.
Med udgangspunkt i en kort gennemgang af grundprogrammet,
sætningsudvidelserne, samt arbejdet med aviser, billeder og
historier, vil vi give alle deltagerne mulighed for at komme med
spørgsmål og/eller medbringe cases, som Luise Lutz vil
gennemgå i forhold til MODAK.
Der vil også være plads til at udveksle erfaringer og materiale,
så vi vil opfordre alle til at medbringe nye billeder og tekster
med henblik på at lave en materialesamling i fællesskab, som vi
kan sende ud til deltagerne efterfølgende. Medbring gerne jeres
bogstavbrikker og/eller arkiveringssystem, så vi kan lade os
inspirere af hinanden og sammen finde den mest praktiske måde
at arbejde på. Vi forventer også at give jer mulighed for endelig
at købe/bestille den danske oversættelse af MODAKprogrammet.
Vi håber at se Jer alle igen 
Luise Lutz og Karina Lønborg

