
                                                                                

 
 

 

POZVÁNKA 
 

Vydavateľstvo Hueber Verlag v spolupráci s Národným inštitútom vzdelávania a mládeže, Katedrou 

germanistiky  FF UKF v Nitre, Gymnáziom Hlinská v Žiline a distribútorom jazykovej literatúry OXICO si 

dovoľuje pozvať učiteľov NJ základných, stredných a jazykových škôl na  

metodicko-didaktický seminár 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

po  26. 9. 2022 13:00 – 16:00 Košice, NIVaM, Južná trieda 10 

ut   27. 9. 2022 13:00 – 16:00 Prešov, NIVaM, Ul. T. Ševčenka 11 

st   28. 9. 2022 13:00 – 16:00 Žilina, Gymnázium Hlinská 29 

št   29. 9. 2022 13:00 – 16:00 Trenčín, NIVaM, Pod Sokolicami 14 

pi   30. 9. 2022 9:30 – 12:30 Bratislava, OXICO jazykové knihy, Panónska cesta 6 

št   20. 10. 2022 13:00 – 16:00 Trnava, NIVaM, Lomonosovova 2797/6 

pi   21. 10. 2022 9:30 – 12:30 Nitra, FF UKF, Štefánikova trieda 67 
 
 

Lektorka: PhDr. Veronika Hutarová, Hueber Verlag, Praha 

 

Šťastie praje pripraveným 
 

Možnosti autonómneho učenia sa a interaktívneho precvičovania sa v posledných rokoch rozširujú v 

doposiaľ nevídanej miere, vyučujúci však stoja pred novou výzvou: Žiaci nie vždy tieto možnosti 

dostatočne využívajú, pretože im chýba motivácia. Východiskovou myšlienkou seminára je dobre známa 

metodická zásada, že prínosnejšou pre učenie je motivácia vnútorná, ktorá okrem iného prináša žiakovi 

pocit, že to, čo sa naučil doma, sa mu na hodine „oplatí“. Na seminári sa budeme zaoberať možnosťami 

cieleného využitia takýchto situácií, a to na praktických príkladoch a konkrétnych situáciách. 

 

Účastníci seminára dostanú zadarmo učebnicu podľa výberu a  certifikát. 

 

 

PhDr. Veronika Hutarová pochádza z Berlína. Študovala germanistiku na Karlovej univerzite, vyučovala 

nemecký jazyk na gymnáziu a na Vysokej škole ekonomickej v Prahe. Od roku 2001 pracuje ako 

reprezentantka pre vydavateľstvo Hueber a pôsobí taktiež ako lektorka vo vzdelávaní učiteľov NJ v 

Česku a na Slovensku. Lektorovala už niekoľko stoviek seminárov na najrôznejšie témy. 

 
 

V prípade otázok nás kontaktujte na:  

Mgr. Miriam Rajnohová  

miriam.rajnohova@oxico.sk  

0917 611 497 

 

Organizačné informácie: 

Seminár je bezplatný, náklady spojené so vzdelávaním hradí vydavateľstvo Hueber. Cestovné, stravné, ubytovanie, prípadne 

ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník sám. 

Šťastie praje pripraveným 
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