Rigtigt komma i en fart
Få helt styr på dine kommaer én gang for alle!
Brug 4 timer, så garanterer vi for, at du én gang for alle får helt styr på alle dine kommaer,
også de allermest vanskelige. Vi har samlet alle Dansk Sprognævns mange (forvirrende)
kommaparagraffer i en logisk og overskuelig oversigt, som gør reglerne meget lettere at
lære, forstå – og huske!
HVEM DELTAGER PÅ KURSET?
Journalister, redaktører, korrekturlæsere, kommunikationsmedarbejdere og alle andre, der i større
eller mindre omfang oplever, at de bliver i tvivl om deres kommatering.
DIT UDBYTTE AF KURSET
• Du får helt styr på de gældende kommaregler, og du bliver trænet i at bruge dem i
praksis. Helt ud i alle de vanskelige kommakroge.
• Du bliver mere sikre og dermed mere effektive, når du skriver og læser korrektur, og
får derfor frigjort tid til andre opgaver.
• Du får en bedre forståelse for, hvordan sætninger opbygges, og får derfor også udviklet
din evne til at skrive klart og overskueligt. Dine tekster bliver lettere at læse, og de
fremstår mere professionelle.
• Du får en opslagsmappe med kommareglerne, der i modsætning til i Dansk
Sprognævns officielle kommakompendium er opstillet og formuleret, så de er nemme
at få overblik over og forstå. Du får også et overskueligt tjekark til opslagstavlen eller
skrivebordet, så du altid nemt og hurtigt kan få overblik over kommareglerne, hvis du
kommer i tvivl.
KURSETS INDHOLD
Kurset veksler mellem trinvis gennemgang af de danske kommaregler og masser af praktiske øvelser.
• Indledende og afsluttende test (så du selv kan se, hvor meget du forbedrer dig.)
• 3 overskuelige regler, der samler alle Dansk Sprognævns mange (forvirrende)
kommaparagrafer i en logisk oversigt
• Kryds og bolle – hvornår dur metoden ikke, og hvad gør du så
• De sidste (få) vanskelige kommaer (ufuldstændige sætninger)
• ”Idiotkommaer” – typiske kommafejl, som du aldrig laver mere
• Masser af øvelser – også ekstra til derhjemme
• Feedback på kommatering af egne tekster, som kan sendes til underviseren før eller
efter kurset.
RESULTAT MED GARANTI – ELLER PENGENE TILBAGE
Deltagerne på vores kommakurser går i gennemsnit fra en fejlprocent på over 40 i deres indledende test
ned til en fejlprocent på mellem 0 og 5 i den afsluttende test. Derfor tør vi godt garantere, at du også vil
opnå gode resultater!

Åbne kurser – Forår 2018

Kurset i din virksomhed

Varighed inkl. test: 1/2 dag fra 12.00-16.00

Vi kan selvfølgelig holde kurset som et lukket
hold i din virksomhed. Det er en økonomisk
fordel, hvis tre eller flere af jeres medarbejdere
ønsker at deltage i kurset.

Underviser: Eva Prohaska Munch, cand.mag. i retorik

Pris fra 6.000 kr.

Pris: 2.250 kr. (ekskl. moms, men inkl. test, opslagsmappe
med ekstra opgaver og overskueligt tjekark)

København K: 6. februar, 11. april & 8. juni 2018
Kurset i Aarhus C: 23. marts 2018
Kurset i Odense C: 23. maj 2018

proscript.dk

eller ring til os på 35 10 22 55

Ønsker du et tilbud på et kursus i din virksomhed? Kontakt os på mail info@proscript.dk eller
på telefon 35 10 22 55.
Foredrag eller gå-hjem-møde
Vi holder også gerne et kort, underholdende
oplæg for alle medarbejderne i jeres virksomhed.
Det får I ikke en sal fuld af landets ypperste
korrekturlæsere ud af. Men vi garanterer, at I
får ryddet ud i alle jeres medarbejderes iøjefaldende kommafejl på en sjov og effektiv måde.

