Speciální nabídka – leden 2019
Fachwortschatztrainer Erziehung Novinka! (611901)
Cvičebnice odborného jazyka pro pedagogické obory obsahuje:


více než 700 slovíček rozdělených podle komunikačních situací



slovní zásobu dobře využitelnou i pro práci se staršími dětmi



ilustrace, abecední slovníček na závěr



poslechy zdarma ke stažení v aplikaci k Im Beruf Neu



klíč ke cvičením na www.hueber.de/im-beruf-neu

obvyklá cena: 220,- Kč, akční cena: 176,- Kč
Možnost odkoupení zápůjčky – vzorek výše uvedeného titulu si můžete zapůjčit v kanceláři
Hueber (hueber@hueber.cz). V případě zájmu můžete zažádat o jeho odkoupení u firmy ILC.

Akce 10+1 – při nákupu 10ti ks obdržíte jedenáctý kus zdarma.

Mimořádná nabídka didaktické literatury pro katedry, které připravují
studenty na povolání vyučujících německého jazyka:

Fortbildung für Kursleitende Deutsch als
Zweitsprache Band 2 Didaktik / Methodik (117511)


základy didaktiky německého jazyka, praktické rozdělení do kapitol
(dovednosti, gramatika, slovní zásoba, fonetika)

obvyklá cena: 635,- Kč, akční cena: 508,- Kč

Řada Qualifiziert unterrichten:
Neurodidaktik (017513)


Autorka prof. Marion Grein z univerzity v Mohuči zaujala svou
plenární přednáškou na konferenci v r. 2015 v Praze.



Prezentuje
poutavým
způsobem
nové
poznatky
z oboru
neurodidaktiky a na jejich základě formuluje konkrétní doporučení
pro didaktiku cizích jazyků.

obvyklá cena: 560,- Kč, akční cena: 448,- Kč

Multiple Intelligenzen (317516)


Publikace renomované autorské dvojice Puchta – Krenn se zabývá
tématem vícenásobných inteligencí z hlediska praktického – nabízí
pestrou paletu zábavných aktivit, které lépe využijí potenciálu žáků
i dospělých.



Všechny aktivity jsou doplněny kategorizací (cílová skupina, délka trvání
aj.).

obvyklá cena: 560,- Kč, akční cena: 448,- Kč

Handbuch Mediendidaktik (217519)


Příručka pro ty, kteří chtějí vyzkoušet v praxi blended-learning a jiné
formy distančního studia.



Autor prof. Roche vychází ze studijního programu DUO, který proběhl
na univerzitě v Mnichově.

obvyklá cena titulů: 740,- Kč, akční cena: 592,- Kč

E-Learning (717513)


Praktická pomůcka pro ty, kteří chtějí v hodinách pracovat s materiály
z internetu, a to jak autentickými, tak didaktizovanými.



Přináší ukázky e-learningových scénářů a popis aktivit vhodných
pro různé fáze učení a



tipy pro propojení prezenčních a distančních fází.

obvyklá cena: 510,- Kč, akční cena: 408,- Kč

SPRACH-FLUSS (417512)


Kniha je určena vyučujícím, kteří hledají inspiraci pro oživení
vyučování cestou divadelních scének a vyjádření pohybem.



Aktivity jsou velmi osvěžující, nejsou časově náročné, podporují
sociální kompetence a jsou vhodné i pro začátečníky.

obvyklá cena: 560,- Kč, akční cena: 448,- Kč
Obj. číslo: Název titulu:

Počet ks:

Obj. číslo: Název titulu:

Počet ks:

Kontaktní údaje
Jméno:_______________________________________________
Název školy:___________________________________________
Ulice:________________________________________________
PSČ, město:___________________________________________
Tel. číslo/email:_________________________________________
Kód nabídky: HUE_1_19 (prosíme, uvádějte vždy, když nepoužijete tento formulář)
Dopravné pro tuto akci neúčtujeme od celkové hodnoty objednávky nad 1000,- Kč.
Uvedené ceny jsou uvedeny včetně DPH.
Objednávku zašlete poštou na:
ILC Czechoslovakia, s.r.o., Řípská 15a, 627 00 BRNO, faxem na číslo: 545 240 889, nebo emailem na:
shop@ilc.cz

Neváhejte, nabídka za tyto speciální ceny platí pouze do 31. 3. 2019!

