POZVÁNKA
Nakladatelství Hueber Verlag ve spolupráci s Vědeckou knihovnou v Olomouci si Vás
dovolují pozvat na metodicko-didaktický seminář pro učitele německého jazyka ze
základních škol a víceletých gymnázií.
Termín:

úterý 4. 11. 2014

Čas:

13:30-16:30

Téma:

NEJLEPŠÍ KAMARÁDI JSOU BESTE FREUNDE
v rámci vzdělávacího programu Nové materiály ve výuce NJ

Lektorka:

PhDr. Marie Müllerová, Ph.D.

Místo konání:

Vědecká knihovna v Olomouci, přednáškový sál
Bezručova 3
OLOMOUC
Účastníci semináře obdrží volný výtisk učebnice Beste Freunde
a certifikát.
Za seminář se nevybírá žádný poplatek. Seminář je akreditován MŠMT.

V případě zájmu prosíme o zaslání elektronicky či ručně vyplněné přihlášky e-mailem, faxem či poštou
nejpozději do 30. 11. 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
Vilímovská 19
160 00 Praha 6

tel.: 235 363 203
fax: 233 310 126
e-mail: hueber@hueber.cz

__________________________________________________________________________
Přihláška
Jméno:
Škola:
Adresa školy:
E-mail:

Tel.:

Nejlepší kamarádi jsou... Beste Freunde!
Teenageři se učí nejlépe spolu a od sebe navzájem. Koncepce nové učebnice pro žáky, kteří
začínají s němčinou na druhém stupni, je proto postavena na příbězích skupiny kamarádů.
Laura, Simon, Anna, Nico, Kati a Lukas provázejí žáky prvním dílem a ukazují jim na zábavných
příbězích všedního dne, jak žijí jejich vrstevníci v Německu. V každém modulu je jeden
z protagonistů hlavní postavou a s ním se dostávají žáci do nejužšího kontaktu i s jeho
jazykem. To může být zábavné a motivující.
Na semináři si ukážeme, jak pomocí zajímavých úkolů a aktivit můžeme vytvořit
ve vyučování příjemnou atmosféru kooperace a týmového ducha.

PhDr. Marie Müllerová, Ph.D.
Roku 1988 dokončila studium na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, obor
německý jazyk a český jazyk.
Vyučovala na střední průmyslové škole strojnické, dále na filozofické fakultě Univerzity
Palackého v Olomouci a od roku 1996 působí na pedagogické fakultě UHK, kde vyučuje
především didaktiku.
Ve své odborné činnosti se věnuje hlavně didaktice NJ, alternativním formám výuky,
Evropskému jazykovému portfoliu a novým trendům ve výuce NJ.

