
*Tute programowe dypki su němsko- abo dwurěčne. 
 

 

Pohłubšene wuknjenje a transfer kompetencow 
 

2. fachowy dźeń 2plus 
 

21. oktobra 2017, 
cyłodnjowske zarjadowanje w Chrósćicach, 

wjacezaměrowa hala „Jednota“ 
 
 

 
na předwječoru, 18.00 hodź. Wuznam staršich při dwu- a wjacerěčnym  
      kubłanju*  

staršiski wječor z prof. Oliverom Meyerom 
_____________________________________________________________  
 
wot 08.00 hodź.    přijězd 
 
09.00 hodź.   přednošk w forumje 
     prof. Oliver Meyer 

   Pluriliteralne wuknjenje: pohłubšene wuknjenske  
   procesy iniciěrować a moderěrować* 
 

10.30 – 12.30 hodź.  Přestawka z přechodom do world – kofejownje 
     (diskusijne blida z tematiskim nawodom)* 
 
12.45 – 14.15 hodź.  dźěłarnički 
 
Zwoprawdźenje koncepta 2plus w fachowej wučbje a wobchadźenje z rěčnymi 
zmylkami 
Lubina Kühnowa 
 
Praktikowanje teamteachinga – što je moderne wuwučowanje? 
dr. Jana Šołćina 
 
 



*Tute programowe dypki su němsko- abo dwurěčne. 
 

Wupokaz jako pomoc za wuzwolenje powołanja (Berufswahlpass) –  
wužiwanje w serbskorěčnej wučbje 
Dr. Antje Finke 
 
Mylenja rěčneho wuwića a jich wuskutki na přiswojenje pisomneje rěče w 
dwurěčnej wokolinje 
Wanda Wokowa 
 
Materialije za bilingualnu wučbu za šulerjow a ze šulerjemi nadźěłać 
Annett Dźědźikowa | dr. Beata Brězanowa  
 
Gramatika za njebojaznych – rěčne zwučowanja za fachowych wučerjow (nimo 
předmjeta serbšćiny) 
Manuela Smolina I Marja Hrjehorjowa 
 
Spěchowanje samostatneho wuknjenja w zakładnej šuli na wubranych 
přikładach 
Daniela Knoblichowa 
 
Diferencowanje we wučbje hladajo na rěčnu wšelakorosć 
Milenka Ertelowa I Katka Bukowa 

 
Pohłubšene wuknjenske procesy iniciěrować a moderěrować – diskusija a 
dalše pokiwy za praksu 
prof. Oliver Meyer 
 
14.15 – 15.00 hodź.        wuhódnoćenje dźěłarničkow w forumje 
 
Fachowy dźeń 2plus wuhotujetej Sakske statne ministerstwo za kultus a Sakska kubłanska 
agentura Budyšin w kooperaciji z Rěčnym centrumom WITAJ. 
Maće-li prašenja, wobroćće so prošu na Bosćija Handrika (telefon 03591 621328, e-mejlka 
Sebastian.Handrick@sbab.smk.sachsen.de). 
Wučerki a wučerjo přizjewja so prošu hač do 22.09.2017 w swojej šuli a wotedadźa po 
słužbnym puću próstwu wo słužbnu jězbu. Za nich je fachowy dźeń jako słužbne 
zarjadowanje z přewažnje dalekubłanskim charakterom připóznate. Jězbne wudawki hodźa 
so na zakładźe dowolnosće za słužbnu jězbu narunać. Přeća za wobdźělenje na dźěłarničkach 
hromadźa so w šulach. 
Wobdźělnicy, kotřiž njesteja w słužbnym poměrje ze Swobodnym krajom Sakska, přizjewja 
so prošu z mejlku hač do 22.09.2017 direktnje pola Bosćija Handrika. Za nich njeje narunanje 
kóštow přez Saksku kubłansku agenturu móžne. 


