
P O Z V Á N K A

Nakladatelství Hueber Verlag si Vás ve spolupráci s  Goethe – Institutem Praha dovoluje
pozvat na metodicko-didaktický seminář pro učitele německého jazyka.

Termín: čtvrtek 5. 11. 2015

Čas: 13:00 – 16:00

Téma: METODY A MATERIÁLY PRO VÝUKU NĚMECKÉHO JAZYKA V RANÉM VĚKU

v rámci vzdělávacího programu Nové materiály ve výuce NJ

Lektorka: Mgr. Jana Nálepová, Ph. D. a Dr. phil. Veronika Kotůlková

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

Účastníci semináře obdrží drobné propagační dárky a certifikát.

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 2. 11. 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: 



Metody a materiály pro výuku německého jazyka v raném věku

Učit se cizí jazyky již od raného dětství, je to móda nebo nutnost?

Na tyto a další otázky budeme společně hledat odpovědi při semináři, který připravil 

Goethe-Institut Praha ve spolupráci s nakladatelstvím Hueber a Ústavem cizích jazyků 

Slezské univerzity v Opavě. Účastníci si vyzkouší aktivity vhodné pro děti od 2 do 12 let, 

kterými si nejen osvojí německý jazyk, ale také rozvíjejí kompetence. Seznámí se také 

s materiály, které nakladatelství Hueber a Goethe-Institut pro tuto cílovou skupinu nabízí. 

Seminář slouží zároveň jako výměna zkušeností těch účastníků, kteří mají s výukou němčiny 

u dětí zkušenosti. Chcete učit němčinu kreativně a komunikativně, potom se k nám 

neváhejte přidat.

Doc. Mgr. Jana Nálepová, Ph.D.

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

učebnic NJ.

Pedagogická praxe:

•    vyučovala německý jazyk na mateřských školách

•    středoškolská profesorka na Střední pedagogické škole v Krnově

•    vyučuje didaktiku němčiny a jazyková cvičení na Slezské univerzitě v Opavě

•    vede metodicko-didaktické semináře pro učitele němčiny již řadu let po celé republice

• multiplikátorka  Goethe-Institutu  a  Boschovy  nadace,  školitelka  CERMAT  k  nové
maturitě

Doc. Dr. phil. Veronika Kotůlková

V  roce  2002  ukončila  studium  na  Filozoficko-přírodovědecké  fakultě  Slezské  univerzity

v Opavě,  obor  Učitelství  pro  střední  školy  -  angličtina  a  němčina.  Po  absolvování

doktorského studia v německém Würzburku působí od roku 2005 na Ústavu cizích jazyků SU

v  Opavě,  kde  vyučuje  převážně  jazykovědné  disciplíny  jako  syntax,  slovotvorbu  nebo

fonetiku. Ve své odborné činnosti se věnuje hlavně kontrastivní (německo-české) lingvistice.

Mezi její zájmy patří alternativní formy vzdělávání. V Opavě vede již několik let kurz němčiny

pro předškolní děti. Autorsky se podílela na tvorbě učebnice Super! 2.
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