
P O Z V Á N K A

Nakladatelství Hueber Verlag si Vás dovoluje pozvat na metodicko-didaktický seminář

pro učitele německého jazyka ze středních škol.

Termín: čtvrtek 27. 2. 2014

Čas: od 13:30 do 16:30 hod.

Téma: Němčina je super! - seminář k motivaci žáků a studentů

Lektorka: Mgr. Jana Nálepová, Ph.D.

Místo konání: Vědecká knihovna v Olomouci

Bezručova 3, přednáškový sál

Olomouc

Účastníci semináře obdrží volný výtisk učebnice Super! a certifikát.

Srdečně všechny zveme!

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

V případě zájmu prosíme o  zaslání vyplněné přihlášky níže e-mailem, faxem či  poštou  nejpozději do

25.2.2014.  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. / fax: 235 363 203 / 233 310 126

Vilímovská 19 mobil: 603 52 39 51

160 00 Praha 6 e-mail: hueber@hueber.cz

Přihláška

Jméno: 

Škola: 

Adresa školy: 

E-mail: 

Tel.: 

 

mailto:hueber@hueber.cz


V semináři Vám představíme zcela novou učebnici  Super!, která je ušitá na míru českým

středoškolákům. 

Němčina je super! - seminář k motivaci žáků a studentů

Největší motivací je pro naše žáky úspěch. Čím rychleji se naučí komunikovat, čím více

úspěchů  zažijí,  tím  raději  budou  chodit  na  hodiny  němčiny.  Na  tuto  zdánlivou

samozřejmost se někdy v běžném školním provozu zapomíná. 

V semináři si ukážeme, čemu Vaši žáci rozumí a co všechno už dokážou říci už na první

hodině němčiny. Seznámíme se s aktivitami, při  nichž si  žáci uvědomí např. souvislosti

mezi  výslovností  a  pravopisem,  a  které  je  dovedou  k  první  jednoduché  komunikaci.

Osvěžení do hodin němčiny přinášejí také krátké texty, hádanky a projekty, které přiblíží

společné stránky v reáliích českých zemí a našich německy mluvících sousedů. 

Mgr. Jana Nálepová, Ph.D.

Studovala  germanistiku  a  pedagogiku  na  UP  v  Olomouci,  doktorská  práce  na  téma

analýza učebnic  německého jazyka.  Vyučuje  didaktiku  němčiny a  jazyková cvičení  na

Slezské univerzitě v Opavě. Vede seminář Deutsch als Fremdsprache na univerzitě ve

Würzburgu. Současně vyučuje na Střední pedagogické škole a Střední zdravotnické škole

v Krnově. Již řadu let vede metodicko-didaktické semináře pro učitele němčiny po celé

republice.

     Lektorka je multiplikátorkou Goethe-Institutu a Boschovy nadace, členkou odborného

týmu Národního ústavu pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další

vzdělávání  pedagogických  pracovníků  (NÚV) a  spolupracovnicí  Cermatu  při  tvorbě  a

ověřování materiálů pro nové maturity z německého jazyka.

http://www.nuv.cz/
http://www.nuv.cz/
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