
4. fachowy dźeń 2plus 
 

předwědu wužiwać ← Motiwaciju začuwać → kompetencu pokazać  

 

9. nowembra 2019, 
cyłodnjowske zarjadowanje w Chrósćicach,  wjacezaměrowa hala „Jednota“ 

  

PROGRAM*1 

  
na předwječoru 
19.30 hodź.  „Zwěsćenje rěčneho stawa w serbšćinje  -   8. lětnik“ –  
                                       informacije  za staršich 

staršiski wječor z Manuelu Smolinej a Bosćijom Handrikom 
__________________________________________________________________________ 
 

wot 08.00 hodź. přijězd 
   moderacija: Beno Šołta 
 
09.00 hodź.  powitanje* 
   Georg Richter I nawoda zarjada při krajnoradnym zarjedźe Budyšin 
 

    přednoškaj w forumje: 
  
09.15 – 09.45 hodź. prof. Grit Mehlhorn 

L1, L2, L3 … wjacerěčnosć strategisce wužiwać*2 
                                                           
1 *Tute programowe dypki su němsko- abo dwurěčne.  
    Nadrobniše informacije k referentam, přednoškam a dźěłarničkam kaž tež móžne změny programa podadźa 
    so pod www.fachtag2plus.de a w dalšich wozjewjenjach k fachowemu dnjej. 

http://www.fachtag2plus.de/


09.45 – 10.00 hodź.  krótka přestawka 
 
10.00 – 10.30 hodź.  Oliver Sesemann 

Kak wěm, što ty wěš?  
W bilingualnej wučbje systematisce wěcnofachowu literalitu 
(Fachliteralität) wuwiwać – Model “Didaktiskeho žra za diskursy 
pozbudźowacu wěcnofachowu wučbu”* 
  

10.30 – 12.30 hodź. Přestawka ze zastaranjom a přechodom do world-kofejownje 

   (diskusijne blida z tematiskim nawodom)* 
  
12.30 – 14.30 hodź.  dźěłarnički 
  
14.30 – 15.00 hodź.  zakónčenje z wuhódnoćenjom w forumje* 

 
 

DŹĚŁARNIČKI 
 

1 |  dr. Jana Šołćina I Serbski institut z.t. Budyšin a Institut za sorabistiku Lipsk 

Registrowa kompetenca - serbska šulska a wobchadna rěč w předmjeće serbšćina a w 
fachowowěcnej wučbje   
 

2 |  Manuela Smolina I Jadwiga Kaulfürstowa | Rěčny centrum WITAJ 

 „Zwěsćenje rěčneho stawa w serbšćinje  -   8. lětnik” 
 

3 |  prof. Grit Mehlhorn I Institut za slawistiku Lipsk 

Strategisce – taktisce – mudrje: rěče přirunać – rěče wotkrywać* 
 

4 |  Oliver Sesemann I Institut za wuwiwanje kwality na šulach Schleswigsko-Holsteinskeje 

Systematiske planowanje bilingualneje wučby, kotraž je na wěcnofachowu a rěčnu 
zdźěłanosć wusměrjena* 
 

5 | Dušan Šołta I docent za meditaciju z Drježdźan  

Kedźbliwosć a jeje wuznam za wuknjenje w šuli – kak ju trenować?  
 

6 | Daniela Knoblichowa I Krajny zarjad za šulu a kubłanje 
Inspektor Lupas přepytuje - Pój a slědź sobu! 

 

7 | Wolfram Wiezorek I Medijowy pedagogiski centrum Budyšin 

Zakłady a wuměnjenja za serbskorěčnu synchronizaciju wučenskich filmow* 
 

8 | Diana Šołćina I Beno Hoyer I Serbska wyša šula “Michał Hórnik” Worklecy 

Teamteching po standardach a w praksy  
 

                                                                                                                                                                                     
2 L1, L2, L3 (Language) woznamjenja prěnja, druha a třeća rěč. 



 
 
Kontakt 
 
Fachowy dźeń 2plus wuhotujetej Sakske statne ministerstwo za kultus a Krajny zarjad za šulu 
a kubłanje, wotnožka Budyšin w kooperaciji z Rěčnym centrumom WITAJ.  
Maće-li prašenja, wobroćće so prošu na Bosćija Handrika (telefon 03591 621328, e-mejlka  
Sebastian.Handrick@lasub.smk.sachsen.de).  
 
Přizjewjenje 
 
Wučerki a wučerjo přizjewja so prošu hač do 04.10.2019 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 04.10.2019 direktnje pola Bosćija Handrika. Za nich njeje narunanje 
kóštow přez Krajny zarjad za šulu a kubłanje móžne.  
 
Wozjewjenje fotow 
 
Na zarjadowanju so za zjawne a wabjenske potrjeby filmuje a fotografuje. Štóž nochce, zo so 
dokumenty wozjewjeja, na kotrychž je wosobinsce spóznajomny, njech to prošu pola 
zarjadowarja w předpolu přizjewi pod:  Sebastian.Handrick@lasub.smk.sachsen.de abo to na 
městnje knjezej Bosćijej Handrikej wosobinsce zdźěli.  
 


