
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Bundesraat för Nedderdüütsch un dat Nedderdüütschsekretariat laadt junge Lüüd an'n  
27. April 2022 to en niegen Online-Workshop in. Dat geiht wedder üm de tokamen Tieden mit 
dat Plattdüütsche un wat sik de Deelnehmers dorto wünschen doot. In den Workshop schall 
dat nu üm Billen gahn, sünnerlich üm de Billen för Lüüd, de al rut ut de School sünd. Wi kiekt 
uns an, woans dat an de Universitäten wiedergeiht mit de Lehr vun’t Nedderdüütsche. Wat 
warrt dor maakt un wat för Wünsch hebbt de Deelnehmers?  

Dütmal hebbt wi dree Gäst dorbi: Dr. Birte Arendt, de dat Kompetenzzentrum för Nedder-
düütsch-Didaktik in Griepswold vörsteiht, stellt dat Konzept för en interuniversitären Studi-
engang Nedderdüütsch vör. Över düsse Idee wüllt wi mit jo snacken. As Lüüd vun’t Fach sünd 
denn ok noch Robert Langhanke M.A. vun de Europa-Universität Flensborg un Prof. Dr. Kers-
ten Sven Roth vun de Otto-von-Guerike-Universität Magdeburg dorbi. Hier hebbt wi de Sicht-
wies vun en Uni mit grote Nedderdüütsch Afdelen un ut en Land, dat blots Deel II vun de 
Europäische Sprakencharta tekent hett. 

Wat för Vörslääg un Ideen hebbt ji? Wi freit uns op den Uttuusch! 

Bi de letzte online-Warksteed hebbt sik de Deelnehmers wünscht, en Plattform to hebben, sik 
kennentolehren un to vernetten. Dat schall bi düt Drapen ok wiedergahn. 

 
Junge Lüüd sünd hartlich inlaadt – tohören un uttuuschen! 

Wokeen dat maken deit:  Bundesraat för Nedderdüütsch un Nedderdüütschsekretariat 

Anmellen un Nafragen:  per Mail an: info@niederdeutschsekretariat.de  

Frist för’t Anmellen:   Maandag, 25.04.2022 

Tiet:    Middeweken, 27.04.2022, Klock söss bet halvig acht an’n Avend 

Wo wi dat maakt:   online 

Junge Lüüd för Plattdüütsch 

Online-Workshop in‘n Snack mit Fachlüüd 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erneut laden der Bundesraat för Nedderdüütsch und das Niederdeutschsekretariat junge Lüüd 
am 27. April 2022 zu einem Online-Workshop ein, um sich über die Zukunft und (neue) Struk-
turen des Plattdeutschen auszutauschen. Diesmal geht es konkret um die Sparte Bildung so-
wie um die Fragen, woran gerade im Bereich der Universitäten gearbeitet wird und welche 
Wünsche die Teilnehmenden dazu haben. 

Die Leiterin des Kompetenzzentrums für Niederdeutsch-Didaktik an der Universität in Greifs-
wald Dr. Birte Arendt stellt das Konzept eines geplanten interuniversitären Studiengangs 
Niederdeutsch vor. Wir freuen uns auf eine spannende Diskussion mit den weiteren Gästen 
Robert Langhanke M.A. von der Europa-Universität Flensburg, die eine etablierte Niederdeut-
sche Abteilung vorweisen kann, und Prof. Dr. Kersten Sven Roth von der Otto-von-Guericke-
Universität Magdeburg, womit ein Land vertreten sein wird, dass lediglich Teil 2 der Europäi-
schen Sprachencharta unterzeichnet und somit im Bildungsbereich weniger Pflichten über-
nommen hat. 

Nach den eindeutigen Wünschen der Teilnehmenden während der letzten Online-Werkstatt 
bietet diese neue Plattform jungen Lüüd die Möglichkeit, andere und gleichaltrige Interes-
sierte kennenzulernen und sich zu vernetzen. 

Junge Lüüd sünd hartlich inlaadt – tohören un uttuuschen! 

Veranstalter:    Bundesraat för Nedderdüütsch und Niederdeutschsekretariat 

Anmeldung & Nachfragen:  per Mail an info@niederdeutschsekretariat.de 

Anmeldefrist:   Montag, 25.04.2022 

Termin:   Mittwoch, 27.04.2022, 18:00 – 19:30 Uhr 

Veranstaltungsort:   online 

Junge Lüüd för Plattdüütsch 

Online-Workshop in‘n Snack mit Fachlüüd 


