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

pátek 6. 2. 2015

Čas:

od 10:00 do 13:15 hod.

Téma:

FONETIKA KONTRASTIVNĚ A KREATIVNĚ

Lektorka:

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
29. 1. 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:

Fonetika kontrastivně a kreativně
Správná intonace a artikulace patří k základním pilířům jazyka. Při osvojování si cizích jazyků
bývá tato oblast často zanedbávána, protože vyžaduje hodně trpělivosti při nácviku.
Účastníci semináře se seznámí s jevy, které při nácviku němčiny dělají žákům a studentům
největší potíže. Prakticky si vyzkouší různé tipy a triky, jak mohou tyto problémové oblasti
trénovat zábavněji a efektivněji, včetně zapojení nejrůznějších pomůcek a využití
mateřského jazyka.

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.

