
P O Z V Á N K A
Nakladatelství Hueber Verlag si Vás dovoluje pozvat na metodicko-didaktický seminář 

pro učitele německého jazyka ze základních a středních škol.

Termín: pátek 24. 4. 2015

Čas: 10:00 – 13:15

Téma: „DVĚ MOUCHY JEDNOU RANOU“: 

Efektivita ve vyučování a  v přípravě na hodiny NJ  

Lektorka: PhDr. Veronika Hutarová

Místo konání: Vědecká knihovna v Olomouci, přednáškový sál
Bezručova 3
OLOMOUC 

Účastníci semináře obdrží volný výtisk učebnice Beste Freunde 2 nebo Super! 2.

Za seminář se nevybírá žádný poplatek. Seminář je akreditován MŠMT.

V  případě  zájmu  prosíme  o  zaslání  vyplněné  přihlášky  či  přihlašovacích  údajů  e-mailem  nejpozději
do 20. 4. 2015.  Přihláška je závazná a vzhledem k omezenému počtu míst  se semináře nelze zúčastnit  bez
předchozího  přihlášení.  V  případě,  že  se  nebudete  moci  na  seminář  dostavit,  prosíme  o co  nejrychlejší
informaci, abychom mohli uvolněné místo nabídnout náhradníkům.

Hueber Verlag tel.: 235 363 203
Vilímovská 19 mobil: 603 52 39 51
160 00 Praha 6 e-mail: hueber@hueber.cz
___________________________________________________________________

Přihláška

Jméno: 

Škola: 

Adresa školy: 

E-mail:  Telefon: 



„Dvě mouchy jednou ranou“: Efektivita ve vyučování a v přípravě na hodiny NJ

Učitelé německého jazyka se v dnešní  době dostávají  stále více do časové tísně.  Hledají

proto možnosti, jak by mohli čas, který mají k dispozici, maximálně efektivně využít. To se

týká jak vyučovacích hodin, tak přípravy na ně.  V semináři  si  vyzkoušíme různé pracovní

postupy a aktivity, při nichž se žáci naučí v hodinách i v domácí přípravě pracovat efektivně

a učitelé ušetří čas.

PhDr. Veronika Hutarová

Veronika Hutarová pochází  z  Berlína.  Studovala germanistiku na Karlově univerzitě,  učila

němčinu na gymnáziu a na Vysoké škole ekonomické v Praze. Od roku 2001 pracuje jako

reprezentantka pro nakladatelství Hueber a působí též jako lektorka ve vzdělávání učitelů NJ

v Česku a na Slovensku. Lektorovala již několik desítek seminářů k nejrůznějším tématům. 
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