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

čtvrtek 12. 11. 2015

Čas:

13:30 – 16:30

Téma:

NĚMČINA JE SUPER! - SEMINÁŘ K MOTIVACI ŽÁKŮ A STUDENTŮ

Lektorka:

Friderike Komárek

Místo konání:

Vědecká knihovna v Olomouci, přednáškový sál
Bezručova 3
OLOMOUC

Účastníci semináře obdrží volný výtisk učebnice Super! 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 9. 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
Vilímovská 19
160 00 Praha 6

tel.: 235 363 203
mobil: 603 52 39 51
e-mail: hueber@hueber.cz

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

Telefon:

Němčina je super – a v pohodě!
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, jak může probíhat činnostně orientovaná výuka, při níž se procvičují
pomocí pestrých a zábavných úkolů všechny dovednosti. Jak dosáhnout toho, aby žáci od
první hodiny mluvili německy a podařilo se automatizovat správné používání gramatických
struktur a komunikačních prostředků? Které aktivity jsou věkově vhodné a efektivní? A jak
šikovně pracovat se slovní zásobou a fonetikou, aby v hlavách „uvízlo“ co nejvíce? Na tyto
otázky budeme hledat odpovědi s lektorkou, která má bohaté zkušenosti s výukou němčiny
na střední škole a je spoluautorkou a redaktorkou učebnice SUPER!.

Friderike Komárek
Friderike Komárek žije v České republice od roku 1997, v letech 1998-2006 pracovala jako
lektorka německého jazyka na Goethe-Institutu Praha. Od září 2007 do roku 2012 učila na
Střední zdravotnické škole Ruská v Praze. Současně vyučuje němčinu ve firemních kurzech.
Od roku 2003 vede metodické semináře na Goethe-Institutu, pro nakladatelství Hueber a
pro Spolek germanistů a učitelů němčiny (SGUN). Je spoluautorkou učebnice Super a
redaktorkou regionálních vydání učebnic Beste Freunde pro ČR a SR.

