Měznik w serbskorěčnym kubłanju
Srjedu, 25. februara 2015, witaše Rěčny centrum WITAJ wjace hač 30 nošerjow, wjednicy,
kubłarki serbskich a dwurěčnych dźěćacych dnjowych přebywanišćow kaž tež dalšich
fachowcow na dźěłowe zetkanje. W srjedźišću steješe nowy spis RCW, kotryž je jeho
wědomostna sobudźěłaćerka Jadwiga Kaulfürstowa wuwiła. Jedna so wo Katalog
kwalitatiwnych kriterijow k spěchowanju a posrědkowanju serbšćiny w dźěćacych dnjowych
přebywanišćach w Sakskej. Je to dotal prěni material, w kotrymž so w detailu wopisuje, kak
měli kubłarjo z dźěćimi w žłobiku a pěstowarni serbsce dźěłać. „Tutón nowy katalog rěčneho
centruma ma historiski wuznam w stawiznach WITAJ-kubłanja. Katalog njestaja jenož
žadanja na kubłarki, ale podawa jim cyle nadrobnje puć k dobrym rěčnym wuslědkam dźěći.“
Nawodnica RCW, dr. Beata Brězanowa wobkrući, zo je to scyła prěnje tajke wopisowanje
rěčnopedagogiskeje praksy w Němskej. Tež druhim rěčnym mjeńšinam w Europje ničo
podobneho njepředleži. Nawoda referata za dźěćace dnjowe přebywanišća při Sakskim
ministerstwje za kultus Arnfried Schlosser zwurazni swoju dźakownosć, zo je RCW jako
fachowy gremij za serbskorěčne kubłanje tónle wažny spis wudźěłał a podšmórny swoje
doporučenje a podpěru.“ Dołholětna wjednica Budyskeje Serbskeje pěstowarnje „Jan
Radyserb-Wjela“ Marja Döringowa katalog kubłarskich standardow hižo znaje: „Moje
wobmyslenja w prěnim wokomiku, zo so na nas kubłarki z tutej knihu njespjelnjomne
nadawki wala, běchu bórze zabyte. Doporučuju wšitkim kubłarkam, sej za přečitanje
kataloga dosć časa wzać a při tym swoje dźěło reflektować. Je to wulkotny zakład za diskusiju
mjez koleginami wo swojim dźěle. Kóžda kubłarka měła tutón material za sebje
znutřkownić.“ „Wjele z toho, štož so w materialu wopisuje, kubłarki wšědnje realizuja. Wón
pak dawa so jim nastork, rozmyslować do kotreje měry a što móhli ewentualnje hišće
polěpšić“, měnješe Wanda Wokowa, rěčne terapeutka w Budyšinje. A Grit Henčelowa,
fachowa poradźowarka Křesćansko-socialneho kubłanskeho skutka w Miłoćicach doda: „Je
jara derje, zo saha tu wopisanje kubłarskeho dźěła tak jara do detaila. A witam, zo su so tež
standardy za nošerja a wjednicu wudźěłali.“
Rěčny centrum WITAJ dźěła mjeztym na dźěłowym zešiwku ke katalogej. Wón ma wopřijeć
metodiske pokiwy za dalše wuwiwanje kwality rěčnopedagogiskeho dźěła kubłarkow a
formulary za sebjeewaluaciju. Namjety a pokiwy wčerawšeho zetkanja budźe při tym sobu
wobkedźbować a zadźěłać. Hižo nadźěłany material, wobstejacy z rjadowaka a serbsko- kaž
tež němskorěčneho kataloga kwalitatiwnych kriterijow, budźe nětko w dźěćacych dnjowych
přebywanišćach Hornjeje Łužicy propagować.

