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Mee wourunner läit dat genau? Firwat sinn eng Partie 

Enseignanten ëmmer méi onzefridden an ufälleg fir e 

Burn-out? 

 

Den Enseignantsberuff fuerdert 
konstant nei a polyvalent  
Fäegkeeten: 

Den Enseignant stellt sech a sengem Beruff enorm 

héijen Erausfuerderungen an e setzt sech 

dagdeegleche Belaaschtungen op ville Pläng an a 

verschiddene Beräicher aus. Et ass eng emotional 

extrem fuerdernd an usprochsvoll Aufgab, Kanner ze 

enseignéieren, déi a ganz ënnerschiddleche Kontexter 

opwuessen an déi d’Ënnerstëtzung oft bei hirem 

Enseignant sichen a fannen. Leider ginn et ëmmer méi 

Kanner, deenen hire Wee net einfach ass a wou den 

Enseignant dann d’Problemer net op der Aarbecht 

léisst, mee se oft mat heem hëlt.  

 

Administrativen Opwand: 

Den administrativen a bürokrateschen Opwand, deen 

d’Enseignantë mëttlerweil hunn, ass enorm. Oft fanne 

si, dass dësen administrativen Aarbechtsopwand 

belaaschtend ass, ouni awer vill Resultater mat sech ze 

bréngen. Muss wierklech alles ëmmer schrëftlech 

ugefrot, beluecht a kommentéiert ginn? D’Konsequenz 

vun dëser Méiaarbecht ass dacks e gestressten an 

D’Aarbechtsbelaaschtung an d’Aarbechtsufuerderungen 

un d’Enseignanten hunn an de leschte Jore konstant 

zougeholl. Deementspriechend schéngt et, wéi wann 

d’Zefriddenheet mat den Aarbechtskonditiounen an 

d’Freed un der Aarbecht am selwechten Zäitraum bei 

enger Partie vun Enseignanten erofgaange wier. D’   Zuel 

vun den Enseignanten, déi no um, oder esouguer 

schonn am Burn-out sinn, ass eiser Meenung no déi 

lescht Zäit drastesch eropgaangen, och wann et leider 

(nach) keng offiziell Zuelen zum Thema Burn-out am 

Enseignement ginn. 

 

Wéi kann dat sinn, wou jo den Enseignement e Secteur 

soll sinn, wou een eng deck Pai huet, gréisstendeels 

just Vakanz huet a sech ni Gedanken ëm seng Zukunft 

ze maache brauch? Schliisslech huet ee jo eng sécher 

Plaz beim Staat. Dat kléngt jo wierklech alles no engem 

Dramberuff! 

 

An deen ass et eigentlech jo och! 

 

An awer: aus ëmmer méi Studien an Artikele geet 

mëttlerweil länneriwwergräifend ervir, dass 

d’Enseignanten ëmmer manner zefridde sinn a sech 

iwwerschafft spieren. An dat héiert ee leider ze dacks 

och bei eis an de Schoulen. Ëmmer erëm kritt ee mat, 

wéi Kolleegen ënnerteneen zielen, dass se midd, 

iwwerfuerdert an ausgebrannt sinn. 

Éditorial
Burn-out  
am Enseignement

midden Enseignant, deen zwar vill Zäit domadder 

verbréngt, Formulairen auszefëllen, ouni awer eng reell 

Plus-Value ze kréien.  

 

Digitaliséierung: 

Mam administrativen Opwand kënnt och 

reegelméisseg erëm d’Gespréich iwwer 

d’Digitaliséierung vu verschiddene Prozeduren op.  

Mir liewen an engem Zäitalter vun der digitaler 

Moderniséierung an et ass gewosst, dass 

d’Digitalisatioun munches op ville Plaze vereinfache 

kann. Dat ass am Prinzip richteg, gëllt awer net 

onbedéngt ëmmer fir den Enseignement. Och do 

heescht et, ze kucken, wou d’Digitalisatioun e Virdeel 

bréngt a wou net. Den SNE/CGFP kontestéiert scho 

laang, dass d’Digitaliséierung net automatesch och eng 

Vereinfachung bedeit. Mir bekloen, dass de MENJE 

mat der Digitaliséierung den administrativen Opwand 

just op en aneren Niveau verlagert. D’Prozedure ginn 

net onbedéngt vereinfacht an acceleréiert, mee et gëtt 

dat selwecht digital amplaz analog gemaach.  

Den administrativen 
a bürokrateschen 
Opwand,  
deen d’Enseignantë  
mëttlerweil hunn,  
ass enorm. 
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« Droit à la déconnexion » : 

Wa mir vun Digitaliséierung schwätzen, da musse mir 

awer och vum « Droit à la déconnexion » schwätzen. 

Duerch d’Digitaliséierung sinn d’Enseignantë quasi zu 

all Moment erreechbar an esou vermëscht sech gären 

och mol d‘Privatliewe mat dem Beruffsliewen, an dat 

heiansdo an engem ongesonde Verhältnis. Eng 

schläichend Opléisung vum Privatliewe kann derzou 

bäidroen, dass den Enseignant owes op eemol 

gedanklech net méi adequat mat senger Aarbecht 

ofschléisse kann. Esou ass eng gesond « Work-Life-

Balance » net méi méiglech. 

 

Wann ee sech all déi Punkten hei uewendriwwer 

ukuckt, dann ergëtt sech op eemol e ganz anert Bild 

vum Enseignantsberuff wéi dat, wat dobaussen 

zirkuléiert. Wann d’Enseignantë sech ëmmer méi 

abréngen a bis un d’Limitt vun hirer Belaaschtung goe 

mussen, da geet dat iergendwann op d’Käschte vun 

hirer Gesondheet. An Extremfäll kann et esouguer esou 

wäit goen, dass si an e Burn-out falen. 

 

Op eemol verdréit een déi ganz Belaaschtung net méi, 

alles fänkt un, emotional a psychesch ustrengend ze 

ginn an et packt ee säin Alldag net méi. Eng Rei 

Enseignantë sichen d’Léisung fir d’éischt emol 

doranner, hir Tâche erofzesetzen, an der Hoffnung, 

entlaascht ze ginn. Leider bleift awer bei engem  

« Service à temps partiel » den Aarbechtsopwand an 

d’Belaaschtung oft nach ze grouss. 

 

Wéi an all den anere Beruffer gëtt sech och oft am 

Enseignantsberuff net getraut, de Problem vum Burn-

out unzeschwätzen, well ee fäert, net eescht geholl ze 

ginn an als « ze schwaach » agestuuft ze ginn. Oft gëtt 

de Problem leider ze laang schleefe gelooss bis et op 

eemol ze spéit ass.  

 

De MENJE muss sech endlech der Problematik vu 

Belaaschtung, Iwwerbelaaschtung a Burn-out am 

Enseignement bewosst ginn an endlech handelen. 

 

D’Wuelbefanne vun den Enseignantë muss endlech 

eng absolut Prioritéit ginn. 

 

Patrick Remakel 

President SNE/CGFP
Patrick Remakel,  
President snE/cgfP
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Fir den SNE/CGFP ass et kloer an onmëssverständlech 

- hei spillt eng total Autonomie vun de Schoulen 

betreffend der Uwendung vum « Appui pédagogique », 

deen hinnen zur Verfügung steet. A kengem Fall kann 

eng Direktioun oder eng « Commission d’inclusion » 

eegestänneg iwwert den « Appui pédagogique » aus 

enger Schoul verfügen, den Enseignanten imposéieren, 

wou a wéi si hiren « Appui pédagogique » ze halen 

hunn oder Prioritéiten iwwert d’Käpp vun der « Équipe 

pédagogique » ewech festleeën a steieren. 

Eenzeg an eleng der « Équipe pédagogique » ënnerläit 

d‘Responsabilitéit, d’Gestaltung an d’Ëmsetzung vum  

« Appui pédagogique ». Vun eis, fir eis Schüler. 

Sources: 
1 L’enseignement fondamental : Descriptif détaillé, 

MENJE 17.10.2022 page 15

No zwee Deeg intensivem Austausch mat aneren 

europäesche Gewerkschaften ass e gemeinsaamt 

Dokument entstanen, de « Framework of actions on 

the attractiveness of the teaching profession ». An 

dësem « Plan d’action n» ginn net nëmme Piste 

virgeschloen, fir géint d’Penurie unzekämpfen, mee och 

fir d’Enseignanten esou laang wéi méiglech zu deene 

beschtméigleche Konditiounen am Beruff ze halen.  

Dat ganzt Dokument  

kënnt Dir hei noliesen: 

* D’ETUCE, representéiert 132 Gewerkschaften  

aus 51 Länner.

D’Sujeten, déi ugeschwat goufen, waren 
ënner anerem:  

• d’Roll vum Sozialdialog  
an der Educatioun,  

• d’Aarbechtskonditiounen,  

• d’Initialausbildung an  
d’« Formation continue »,  

• d’Reformen am Schoulwiesen, 

• d’Investitioun an d’Bildung, 

• d’Gesondheet vum Enseignant  
an d’« Work-Life-Balance », 

• d’Valorisatioun vun eisem Beruff.

Fir den Interêt vun eise Schüler hält all Enseignant, 

proportionell zu senger Tâche, « Appui pédagogique ». 

Sou gesäit de gesetzleche Kader Folgendes vir : 

« La tâche annuelle de chaque instituteur comprend 54 

heures d’appui pédagogique. Elles viennent s’ajouter 

aux leçons d’enseignement direct. Les heures d’appui 

ne sont pas exclusivement réservées aux branches 

principales; elles peuvent également être consacrées 

aux sciences, aux sports, etc. L'attribution et 

l'organisation des heures d'appui est décidée au sein 

de l'équipe pédagogique. » 1 

D’Eegeverantwortung vun der « Équipe pédagogique » 

aus der Schoul, steet fir den SNE/CGFP am 

Virdergrond. Wéi e Schüler oder Grupp vu Schüler 

kann zu dësem Moment am beschte vu wéi enger 

Form vum « Appui pédagogique » profitéieren? Dës Fro 

gëllt et, reegelméisseg als Schoul, als « Equipe 

pédagogique », ze beäntweren. Natierlech kann déi 

Form vun Ënnerstëtzung oder Aktivitéit variéieren, mee 

si soll punktuell sënnvoll fir déi ganz 

Schoulcommunautéit agesat ginn. 

« Appui pédagogique » :  
Vun eis – Fir eis Schüler !

De gilles Bley  

ass Enseignant Poste d’appui,  

Président du comité d’école,  

Ecole fondamentale Limpertsberg.

D’Vereenegung vun den europäeschen 

Enseignantsgewerkschaften (European Trade Union 

Committee for Education, ETUCE*) an d’Vertrieder vun 

den Employeuren am Schoulwiesen (European 

Federation of Education Employers, EFEE) hu sech den 

30. an 31. Januar zu Warschau op enger gemeinsamer 

Konferenz zesummefonnt. Eng Delegatioun vum 

SNE/CGFP huet un dëser Konferenz, déi ënner dem 

Motto « Attractiveness of the teaching profession » 

stoung, deelgeholl.  

Iwwer zwee Deeg goufen hei eng ganz Rei Sujeten 

ugeschwat, déi all am Zesummenhang mat der 

Attraktivitéit vum Enseignantsberuff stinn. De 

gemeinsame Constat: d’Penurie vun Enseignanten ass 

eng Tendenz, déi sech europawäit ganz däitlech 

ofzeechent. Och den « Drop out », also d’Zuel vun 

Enseignanten, déi dëse Beruff no e puer Joer 

verloossen, ass an enger ganzer Rei vu Länner 

beonrouegend héich. Aus dësem Grond ass et ëmsou 

méi wichteg, datt mir eis um europäeschen Niveau 

zesummen dinn an eis fir gemeinsam Revendicatioune 

staark maachen.  

D’Konferenz gouf déi zwee Deeg geleet vum Larry 

Flanagan, dem President vum ETUCE an dem Fergal 

McCarthy, dem Vize-President vu der EFEE, mam Zil, 

fir de Sozialdialog tëscht allen Acteuren ze stäerken an 

e Bewosstsi fir déi jeeweileg Educatiounspolitik an 

deene verschiddene Länner ze schafen.  

D’Vanessa schetgen  

ass Enseignante am cycle 2  

an der gemeng Hesper 

an éischt Vize-Presidentin  

vum sne/cgfp.
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Haut bass du e gestanene Schoulmeeschter, hues 

am C2-4 bal all Zykel duerchlaf, wou läit den Defi fir 

dech haut?  

 

Den Haaptdefi vun haut ass eigentlech mam Ministère 

nach nozekommen. VieSo, Coding, en neie 

Franséischprogramm, lo hunn ech jo gelies, 

deemnächst och nach en neie Recheprogramm. 

D’Schoul halen ännert permanent, et kann ee quasi 

guer net méi op seng Erfarung opbauen. Natierlech 

kann ee soen, da gëtt et engem net langweileg. Ma 

sou schlecht war och net alles, wéi et scheinbar elo 

gemaach gëtt, datt mir alles permanent iwwert e Koup 

geheien. Et gëtt och ganz einfach oft gesot, « dat ass 

näischt Neies, wat bäi kënnt », mee et soll een et an de 

bestoende Programm einfach abauen. Ma vu datt 

näischt ewech gelooss gëtt, ginn de Programm, 

d’Erwaardungen an d’Fuerderungen awer am Fong just 

méi grouss.  

E risege Problem an de Schoulen ass dann awer och 

sécherlech d’Inklusion vu Kanner mat spezifesche 

Besoinen. Hei sinn d’Erausfuerderungen enorm! 

D’Realitéit am Alldag ass extrem schwéier, besonnesch 

d’Ëmsetzung vun de Virgaben, déi um Pabeier stinn. 

Mee net nëmmen d’Ëmsetzen, och d’Waarde bis een 

Hëllef kritt, stellen e Problem duer. Mol guer net 

dervunner geschwat, wéi wéineg Hëllef ee kritt par 

Rapport zu der viller Hëllef, déi ee bräicht. Sou eppes 

ass fir mech net nozevollzéien, datt eis Moyenen an der 

Schoul esou kleng si par Rapport zu den héijen 

Erwaardungen an groussen Ukënnegungen.  

Ganz nei ass dann och d’e-Bichelchen, dat dëst 

Joer jo fakultativ agefouert gouf an d’nächst Joer 

soll obligatoresch ginn. Wéi verfollegs du déi 

Entwécklung? 

  

Ganz einfach, d’e-Bichelchen ass fir mech 

elektronesche Schnick-Schnack, dee mir net 

brauchen. Net all Kand, net all Famill a menger Klass 

huet éischtens emol e permanenten Accès ob déi nei 

Medien, sou wéi et néideg wier, fir sou en e-Bichelchen 

uerdentlech ze benotzen. Ma déi ganz Plus-Value vum 

« gewéinleche » Bichelchen déi mir bis elo haten: 

d’Eegeverantwortung, eppes opzeschreiwen, déi kleng 

Léierprozesser - Datum schreiwen, eppes 

organiséieren, sech erëmfannen, drun denken - ,déi 

ginn all verluer. Mir brauchen an der Schoul keen 

elektronesche Chaos bei Kanner an deem jonken Alter. 

Mir brauchen en Instrument mat deem d’Kanner eens 

ginn, an zwar all d’Kanner vum Zykel 1.1 bis Zykel 4.2 . 

Och elo schonn hunn ech jo d’Méiglechkeet, den 

Elteren eng E-Mail ze schreiwen, respektiv si mir, oder 

de Kanner eng Noriicht via Teams, wann ech dat fir 

sënnvoll halen, ze schécken. Fir mech ass dat e-

Bichelchen total onnéideg an eng zousätzlech 

administrativ Belaaschtung.  

  

Déi nei Medien, de Coding, eis « nei » an zukünfteg 

Gesellschaft, erfuerderen déi dann net eng total 

Neiausriichtung vun der Schoul, wéi mir se haut 

kënnen?  

 

Éierlech, wann een haut déi Jonk gesäit, jidderee mat 

sengem Handy, kee Mënsch méi, dee matenee 

schwätzt, ëmmer manner wou nach dobausse spillen. 

Eis Gesellschaft ass amgaangen, sech ze 

individualiséieren an e Fake, kuerzt Laachen 

opzesetzen, wann e Selfie gemaach gëtt fir duerno 

nees an déi virtuell Welt zeréckzefalen. Déi Welt musse 

mir onbedéngt vermeiden. Mir brauchen nees méi 

Mënschlechkeet, méi sozialen Ëmgang, méi sozial 

Kompetenzen, ouni eis den Neierungen ze 

verschléissen. De weltwäiten Zuch vum Coding ass 

scho laang ënnerwee a fortgefuer. Elo probéiere mir 

sou lues mol nach drop opzesprangen. Mir an eis 

Schüler, hunn hei schonns e gewaltege Retard, mee, 

eppes anzeféieren, ouni « Plan d’études », ouni genau 

Uweisungen, ouni konkret Virstellungen iwwert eng 

gemeinsam Basis, ass komplizéiert.  

  

Wat géings du dir da perséinlech wënschen fir 

d’Schoul?  

  

Ech hale gär Schoul, ech hunn de Kontakt mat de 

Schüler gär, ech gi mäi Wësse gär weider, et reizt 

mech, de Maximum aus all Schüler erauszekëddelen. 

An awer sinn ech mat der Entwécklung vun der Schoul 

net zefridden. Ech hunn d’Impressioun, de Beruff vum 

Schoulmeeschter gëtt total verwässert, déi 

administrativ Aufgabe ginn ëmmer méi grouss, ëmmer 

méi wichteg. Dat ass net meng Schoul. Ech wënsche 

mir, datt d’Schoul halen nees vill méi an de Mëttelpunkt 

kënnt, an datt ech Zäit hunn, mech uerdentlech drop 

virzebereeden an net vun iergendwellechen Aufgaben, 

déi ëmmer erëm nei erfonnt goufen, dovunner ofgehale 

ginn.  

   

* Den Numm vum Schoulmeeschter ass geännert ginn

« Eis Memberen hunn d’Wuert », eng nei dynamesch 

Rubrik – haut eng flott Diskussioun mam Paul iwwert 

säi Beruff, säin Alldag an der Schoul a säin Ëmgang 

mat den Neierunge vum Ministère.  

  

Paul, erziel eis einfach emol, wéi s du  

zum Beruff «Schoulmeeschter» komm bass?  

  

Dat war bei mir keng spontan Decisioun, schonns vu 

Laangem wollt ech Schoul halen. Ganz vill Erfarungen 

am Ëmgang mat Kanner a Jugendlechen hunn ech a 

menge Fräizäitaktivitéite bei de Scoute gesammelt. 

Wou du bis d’Fro vun der Ausbildung an dem 

Beruffswonsch koum, stoung dat ganz schnell fest, 

datt ech wéilt Schoulmeeschter ginn. D’Formatioun 

selwer ass mir och gutt vun Hand gaangen. Ouni 

gréisser Problemer hunn ech mäi Studium ofgeschloss 

an et konnt lassgoen.  

  

Wéi hues du dann dunn den Ufank  

an d’Beruffswelt erlieft?  

  

Eigentlech gouf et do guer keng Ulafschwieregkeeten. 

Ech hunn eng Klass gewielt, an ech mengen, ech hat 

och e bësse Chance, wann ech drop zeréckkucken, et 

war nämlech eng relativ einfach an dankbar Klass, ouni 

gréisser Schwieregkeeten. Wann ech déi nei Kolleegen 

haut kucken, a wéi si sech no dem Concours nach 

duerch e Stage musse ploen, wéi wann een hinnen, 

mam Diplom an der Täsch, elo awer net richteg traue 

géing, datt si kéinte Schoul halen, weess ech net, ob 

ech de Beruff nach emol géing wielen. Den Ufank ass 

sécherlech net bei jidderengem d’selwecht an net bei 

jidderengem gläich, ma no dem « Concours 

d’admission à la fonction », wier et awer net schlecht, 

eng méi grouss Portioun Vertraue vum Ministère an den 

Direktiounen a seng perséinlech Kompetenzen ze 

erfueren. 

Eis Memberen hunn d’Wuert   
Interview mam Paul *,  
engem motivéierte Schoulmeeschter

ganz einfach, d’e-Bichelchen 
ass fir mech elektronesche 
schnick-schnack, dee mir net 
brauchen.
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- Wat maache mer mat Aussoen, déi sech diametral 

géintiwwer stinn?  

- Wien decidéiert, wat méi, wat manner wichteg ass; 

wat « richteg » a wat « falsch » ass? 

 

A wéi geet et virun ? 
 

Den Zäitplang gesäit no dëser Consultatiounsphas 

d’Ausschaffe vun engem Konzept fir een ugepassten 

oder neie « Plan d’études » vir. 

 

Aus gewerkschaftlecher Siicht gëtt et elo spannend. 

Eis interesséiert: 

- Wie sinn déi Leit, déi dat Konzept schreiwen? 

- Wéi eng Bedeitung gëtt de Rapporten aus de 

CoLabs an dëser Phas nach bäigemooss? 

- Wéi eng Acteuren hunn en Afloss op dat Konzept? 

 

Wann ee sech den Zäitplang vun deem ganze Prozess 

ukuckt, da kann ee feststellen, datt deen dach méi 

ewéi sportlech ass. Fir d’Rentrée 2025 soll deen neie  

« Plan d’études » an de Schoule sinn. 

 

- Riskéiere mer net, no enger relativ laanger 

Consultatiounsphas, déi eigentlech Aarbecht 

(Ausschaffe vun engem Konzept, Redigéiere vun 

den Dokumenter) herno erëm iwwert de Knéi ze 

briechen a « vun uewen erof » eppes op den Terrain 

ze geheien, wat déi eng net wëllen, wat d’Leit 

iwwerfuerdert, wat kee breede Konsens fënnt? 

- Wéi brénge mer et fäerdeg, d’Leit vum Terrain 

wierklech op de Wee vun engem neie « Plan 

d’études » matzehuelen a wéi wëlle mer erreechen, 

datt d’Inhalter vum neie « Plan d’études » och bei 

de Kanner ukommen? 

Hei deen initialen Zäitplang (Extr. aus: Publication CNEF 2018-2021; SCRIPT - www.curriculum.lu)

Et sief niewebäi bemierkt, datt an de CoLabs am Fong 

nëmmen op enger Meta-Ebene diskutéiert gouf. Et 

goung ëm grouss Sujeten ewéi eng Visioun fir den 

Enseignement fondamental, Méisproochegkeet oder 

Transversalitéit, awer net ëm d’Essenz, also konkret 

Inhalter, vun engem « Plan d’études ». 

 

Bass erstaunt ass den SNE/CGFP doriwwer, datt den 

Term vun engem Bildungsdësch erëm am Schema vun 

der Prozedur opdaucht. Vu datt mer e « Conseil 

Supérieur » hunn, an deem all Acteuren aus dem 

Bildungsberäich vertruede sinn, ass de Bildungsdësch 

bekanntlech iwwerflësseg. 

Dofir stelle mir am Kontext vun der Curriculums-

Aarbecht awer eng aner Fro: Wou ass eigentlech de 

Projet vun engem « Conseil National des Programmes 

(CONAP) » drun? 

 

A ganz grondsätzlech stelle sech fir eis als SNE/CGFP 

doriwwer eraus nach eng Rëtsch Froen: 

- Firwat gëtt grad elo en neie « Plan d’études » fir den 

« Enseignement fondamental » redigéiert ? 

- Wéi et schéngt, gëtt an eenzele Fachberäicher un 

neie Programme resp. neie Bicher geschafft. Wéi 

ass dat mat engem neie « Plan d’études » an 

Aklang ze bréngen ? Misst net virdrun een neie  

« Plan d’études » do sinn, ier een un neie Bicher 

schafft? 

- Wat bréngt en neie « Plan d’études » fir de 

Fondamental, wann um Niveau vun de Programmer 

vum Secondaire keng Upassunge kommen?  

- Misste mer net higoen, an ee Gesamtkonzept fir de 

Bildungswee vun engem Kand vum C1 bis op 

Première erstellen, also de Curriculum endlech als 

ee Ganzt gesinn amplaz datt verschidden 

Interessegruppen an/oder Experten nëmmen  

« hire » Beräich gesinn an dat Ganzheetlecht 

komplett aus den Ae verluer geet? 

 

Wa mir eis d’Chance wëlle ginn, de Curriculum nei ze 

denken, da sollte mir eis och déi néideg Zäit ginn, déi 

esou en ëmfaassend wichtege Projet nun eemol 

brauch! 

Wéi dir bestëmmt schonn all (?) matkritt hutt, huet 

d’Curriculums-Divisioun vum SCRIPT e Prozess 

lancéiert, bei deem um Enn soll een neie « Plan 

d’études » fir den Enseignement fondamental stoen. 

 

Dat Ganzt ass e participative Prozess, dee säin 

Ausdrock fonnt huet an enger Rei vu sougenannte  

« CoLabs », wou Acteuren aus dem Bildungsberäich an 

do ronderëm, awer och Kanner an Elteren, sech zu 

verschiddene Sujete geäussert hunn. 

 

Zu all CoLab gëtt ee Rapport op www.curriculum.lu 

publizéiert, an deem all Iddien, déi am jeeweilege 

CoLab op d’Tapéit koumen, notéiert ginn. 

 

Ech muss soen, datt an deene verschiddene CoLabs 

ganz oppen iwwert all méiglech Sujeten diskutéiert 

gouf an datt d’Rapporten och ganz sachlech all déi 

Iddien a Gedankegäng festhalen. 

 

Esou wäit, esou gutt! 
 

Elo stelle sech an der Suite natierlech awer eng Partie 

Froen: 

- Wat geschitt mat all deenen Aussoen, déi deels 

konkret, deels flou, engersäits ganz brauchbar, 

anerersäits ganz wäit ausgeholl schéngen?  

- Wéi ee Stellewäert hunn déi eenzel Aussoen, déi jo 

deels aus dem ganz perséinleche Bléckwénkel vun 

enger Persoun gemaach goufen, an engem 

Prozess, deen zu engem aktualiséierten oder 

esouguer zu engem neie « Plan d'études » féiere 

soll? 

- Wéi konsensfäeg sinn déi gemaachten Aussoen, a 

wéi wäit sinn se representativ? 

En neie « Plan d’études »  
fir den « Enseignement 
fondamental »?  
- Kommt mir stellen déi wichteg Froen! 

De Ronny Mergen  

ass co-Titulaire Team-Teaching c4,  

centre scolaire Parc Housen.
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Inscription : 

https://ssl.education.lu/ifen/descriptionformation?idFormation=283058

Date et heure / Termin 
Date :  le mardi 25 avril 2023 de 18h30 à 20h30 
Lieu :   Syndicat National des Enseignants -  
            SNE/CGFP - Salle des conférences

F
o
rm

a
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o
n
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F
E

N Contenu / Inhalt 
Superschurken, Geheimdienste, Schläfer, im Geheimen operierende, abtrünnige Teile der 
Regierung, allmächtige Wirtschafts- und Technologiekonzerne, okkulte Wissenschaften, die Kirche 
und sogar übernatürliche Kräfte – sie alle waren und sind Teil von paranoiden und konspirativen 
Filmerzählungen, deren Tradition und Faszination bis zu den Anfängen der Kinogeschichte 
zurückreicht. „Paranoiafilme“ und andere filmische Verschwörungsfantasien reflektieren die 
kollektiven Unsicherheiten und politischen Unwägbarkeiten ihrer Zeit und übertragen sie in 
pessimistisch-dystopische Narrative, deren Weltentwürfe nicht länger von Fortschritt und 
Aufklärung geprägt sind, sondern von Misstrauen, Manipulation, Überwachung und Täuschung. 

Die Ciné-conférence bietet einen chronologisch-thematischen Überblick über die einflussreichsten 
filmischen Vertreter des „Paranoiakinos“ und situiert sie, untermalt von zahlreichen 
Filmausschnitten, in ihrem jeweiligen Entstehungskontext. 

Beispielfilme: The Manchurian Candidate (1962), Blow Up (1966), The Conversation (1974), The 
Shining (1980), JFK (1991), The X-Files (1993-), Enemy of the State (1998) und The Da Vinci Code 
(2006). 

 
Approche méthodologique / Arbeitsformen 
Présentation ponctuée par de nombreux extraits de films. 

La conférence sera suivie d’une discussion informelle pour: 

- réfléchir en groupe sur le contenu présenté préalablement 
- échanger des avis et des expériences 
- établir et renforcer le contact entre les enseignants. 

 
Informations pratiques / Praktische Hinweise 
Ordre/s d'enseignement :    C1, C2-C4, ES 

Public cible :                         personnel enseignant et éducatif 

Langue(s) :                            luxembourgeois 

Informations :                       Claude Ries - claude.ries@education.lu 

Organisation :                       formation organisée en coopération avec SNE/CGFP 

Formation 
continue IFEN : Code D4-e-50

„We'll be listening to you“ -  
Eine Geschichte des Paranoiakinos  
 
Formateur / Referent :  Yves Steichen, Filmhistoriker am CNA 

 

 

Objectifs / Zielsetzung 
Savoirs : 
Les participant/e/s connaissent les liens entre cinéma,  
culture populaire et sphère politique. 
 
Savoir-faire : 
Les participant/e/s sont capables de: 
- analyser la production cinématographique dans son contexte historique 
- déchiffrer les messages politiques et idéologiques des films dans leur époque 
- savoir illustrer une leçon/un cours à l’aide d’extraits filmiques. 
 
Attitudes : 
Les participant/e/s sont amené/e/s à appréhender le film comme outil de l'éducation aux médias.

Yves steichen
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Guy Rewenig  
De Guy Rewenig (31.08.1947 zu Lëtzebuerg) huet seng Kandheet a seng 
Jugend zu Gaasperech respektiv zu Zéisseng verbruecht, wou hie fir 
d’éischt seng Primärschoul an duerno seng Studien am Kolléisch bis zur 
Première gemaach huet. No senger Ausbildung zu Walfer fir 
Schoulmeeschter huet hie fir d’éischt zu Beetebuerg (bis 1971) an duerno 
zu Esch-Uelzecht geschafft. Hien ass deem Beruff bis 1984 trei bliwwen, 
fir duerno als fräie Schrëftsteller ze schaffen. 

Nieft senger pädagogescher a literarescher Aarbecht huet hie sech fir 
d’Interesse vun defavoriséierte Leit agesat; ënnert anerem ass hien ee 
vun de Grënnungsmemberen vun der ASTI (1974).  

Hien ass mat munche Präisser ausgezeechent, ënnert anerem de Batty-Weber-Präis (2005) fir säi 
Gesamtwierk. 

Säi literaresche Wee fänkt u mat éischte Filmkritiken am Lëtzbuerger Wort.Duerno kommen 
Theaterstécker, Romaner a Kannerbicher, mee och Zeitungsartikelen zu aktuellen a sozialen Themen. 
Hie benotzt souwuel déi lëtzebuergesch wéi och di däitsch a franséisch Sprooch.

« Bistrot littéraire » 
Animateur: De Schrëftsteller Guy Rewenig 

Zilgrupp:  all Membere vun SNE an hir/e 
Conjoint/e; Prioritéit fir Memberen ab 55 Joer 

Dauer: 90 min + X; während dem Spektakel 
offréiert den SNE d’Gedrénks an d’Tapas 

Datum: Méindeg, den 27. Mäerz um 18.00 
Auer 

Plaz: « Le Bovary, bistrot littéraire »,  
1, rue Laroche, L-1918 Lëtzebuerg-Weimesch-
kierch (Bus: Ligne 4 / Parking 50m.)  

Zuel: max 30 Persounen, min. 15 Persounen 

Umeldung: events@sne.lu oder 48 11 18-1 

bis de 16. Mäerz 2023 um 16.00 Auer 

(D’Participantë kréie per Mail eng 
Confirmatioun; eng Waardelëscht gëtt 
gefouert.) 

Andeem ee sech fir dës Aktivitéit umellt, ass 
een automatesch averstanen, dass een op eng 
Foto am Bulletin oder op den elektronesche 
Säite vum SNE/CGFP ka gesi ginn.

En Dënschdeg, den 20. Juni begleet eis eise Kolleeg 

Laurent Berck op engem klengen Trëppeltour an den 

déifste Süde vum Land. 

 

Méindes, den 2. Oktober treffe mir eis am Siège vum 

SNE, fir de Film « Femmes pionnières » ze kucken an 

duerno mat där enger oder anerer vun deene Fraen ze 

poteren. 

 

An e Méindeg, den 11. November ass eisen zweete  

« Bistrot littéraire ». D’Verhandlunge mam Auteur sinn 

nach net ofgeschloss, duerfir gi mir säin Numm elo och 

nach net bekannt. 

 

Voilà, mir hoffen, dass mir Äre Goût getraff hunn a wäre 

frou, Iech op eisen Eventer ze gesinn.   

 

Frou bleiwe mir och am Joer 2023 iwwert all 

Zouschrëfte fir eis Rubrik « Al Schoul -neit Liewen ». A 

weiderhi gëllt: eis Aktivitéite si fir all SNE-Memberen an 

hir Conjointen op, mat Prioritéit awer fir d’Senioren ab 

55 Joer.
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Léif KollegInnen 

 

Wéi am leschte Bulletin versprach gesitt Dir an dësem 

Bulletin eise Joresprogramm, mat 3 Aktivitéiten virun 

der grousser Vakanz an 2 Aktivitéiten am Hierscht.  

 

Wa kuerzfristeg eppes dobäi sollt kommen, da kritt Dir 

dat entweder am Bulletin oder awer an engem 

separate Courrier oder enger Newsletter matgedeelt. 

Huelt also elo schonn Äre Kalenner eraus a notéiert 

Iech d’Datumer, well mir mengen, dass mir och fir 2023 

e flotten an ofwiesslungsräiche Programm opgestallt 

hunn.  

 

Lass geet et de 27. Mäerz mat eisem éischte « Bistrot 

littéraire » mam Guy Rewenig. D’Aschreiwung an eng 

Virstellung vum Guy Rewenig (ass dat iwwerhaapt nach 

néideg?) fannt Dir e bësse méi wäit ënnen.  

 

Weider geet et den 9. Mee (Europadag) mat engem 

Ausfluch op Traben-Trarbach an zwou interessanten a 

spezielle Visitten.  



2
4

Praktesch Infoen  
Zuel vun de Fotoen:   

maximal 4 (fréier an haut) 
(evtl. mat der Angab vum Fotograf) 

Zuel vun de Wierder: maximal 250 

Numm vum Auteur:  fakultativ 

Form: am beschten an digitaler Form;  
op Pabeier ass awer och méiglech 

Adress: sne@education.lu  

oder  

SNE/CGFP  
11-13, rue des Ardennes 
L-1133 LUXEMBOURG

Zilgrupp:  all Membere vun SNE an hir/e Conjoint/e; Prioritéit fir Memberen ab 55 Joer 

Dauer: 08.00 Auer - 20.00 Auer 

Datum: Dënschdeg, de 09.05.2023 (Europadag) um 08.00 Auer 

Plaz: P&R Lëtzebuerg-Süd (Howald); P&R Waasserbëlleg (op Ufro) 

Zuel: max 25 Persounen, min. 15 Persounen 

Umeldung: events@sne.lu oder 48 11 18-1 bis de 25. Abrëll  2023 um 16.00 Auer 

(D’Participantë kréie per Mail eng Confirmatioun) 

Andeem ee sech fir dës Aktivitéiten umellt, ass een automatesch averstanen, dass een op enger Foto 
am Bulletin oder op den elektronesche Säite vum SNE/CGFP ka gesi ginn. 
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Al Schoul - neit Liewen 
Léif LieserInnen 

Dir hutt bestëmmt an Ärer Uertschaft, Ärer Gemeng 

oder um Nopeschduerf eng al Schoul stoen, wou Dir 

vläicht selwer dra gaang sidd oder selwer nach 

enseignéiert hutt, déi awer elo net méi a Betrib ass.  

Meeschtens bleiwen déi Gebaier stoen a vläicht gouf 

doraus eng Maison Relais, eng Crèche, e Jugendhaus, 

e Musekshaus, jo vläicht souguer e Buttek oder e 

Restaurant. Wann Iech esou eppes bekannt ass, da 

schéckt eis e puer Zeilen zu dësen ale Schoulen eran, 

am beschten nach mat e puer Fotoen (« virdrun » an  

« elo »).  

A wa mir dann eng flott Rubrik op d’Bee gesat kréien, 

dann ass dat vläicht och e flotte Beitrag fir déi 

KollegInnen, déi nach net bei den « sne seniors » sinn. 

An natierlech freeë mir eis och iwwert Zouschrëfte vu 

Memberen, déi nach net am Alter vun den « sne 

seniors » sinn.  

Mir verloossen eis op Är Mathëllef. 

SAVE THE DATE 
• Dënschdeg, den 20. Juni um 16.00 Auer zu 

Lasauvage: Trëppeltour mat Apero & enger 

klenger Agape. 

• Méindeg, den 2. Oktober um 18.30 Auer um 

Siège zu Bouneweg: « Femmes pionnières » 

Aféierung vum Joëlle Letsch, duerno 

Presentatioun vum Film « Femmes pionnières » 

au Luxembourg, duerno Patt a Gespréich 

(Weider Infoen: 

https://www.femmespionnieres) 

• Méindeg, den 13. November em 18h00 am  

« Le Bovary » zu Weimeschkierch: Bistrot 

littéraire 

D’Umeldungen an engem vun den nächste 

Bulletinen oder per Info-Mail. 

Andeem ee sech fir dës Aktivitéiten umellt, ass een 

automatesch averstanen, dass een op enger Foto 

am Bulletin oder op den elektronesche Säite vum 

SNE/CGFP ka gesi ginn.

Dagesausfluch  
op Traben-Trarbach

Präis: 40 € / Persoun.  

D’Umeldung gëtt eréischt definitiv, wann de Betrag vu 40 € / Persoun op de  

Konto BCEE LU65 0019 1000 1035 8000 
vum SNE mam Vermierk “Traben-Trarbach” an de Nimm vun de Participanten iwwerwisen ass.  

An deem Präis sinn all Aktivitéite vum Programm abegraff. 

 

Programm:        08.00 Auer          Départ P&R Howald  

                           10.30 Auer           Visite Buddha-Museum  

                           11.45 Auer           Apero & Mëttegiessen  

                           14.30 Auer           Traben-Trarbach Unterwelt  

                           17.30 Auer           Depart fir heem 

Weider Infoen op: 

http://www.buddha-museum.de/home/ 

https://www.unterwelt-ausflug.de/ 



Eng kuerz Aféierung an d’Thematik beschreift eent vun de 
Kärelementer vun dësem Kommunikatiounsmodell: déi 
véier Schrëtt vun der gewaltfräier Kommunikatioun. Dës 
Kommunikatioun gëtt duerch déi jeeweileg Sprooch vun 
der Giraff a vum Wollef duergestallt, wat et fir d’Kanner 
och nach eng Kéier méi gräifbar mécht. Am Géigesaz zum 
Wollef, dee just knoutert a jäizt, ass der Giraff hir Sprooch 
eng ganz aner. Si orientéiert sech un eben dëse véier 
Schrëtt:  
Eng Beobachtung: Wat huelen ech wouer? 
E gefill: Wéi geet et mir domat?  
E Bedierfnes: Wat brauch ech an dëser situatioun? 
Eng Demande: Wéi ka mäi Bedierfnes erfëllt ginn? 
 
D’Aféierung vum Buch lëscht och eng Rei Pisten op, wéi 
een den Transfert vun der GFK an de Klassesall maache 
kann. Als ganze Projet, also iwwert eng Woch zum Beispill 
oder andeem een all Woch een Dag ënnert d’Zeeche vun 
der GFK setzt. Natierlech kann ee sech awer och just 
eenzel Aktivitéiten eraussichen, jee no Besoin, a se an de 
schouleschen Alldag mat afléisse loossen.  
 
No der Aféierung ginn 10 Modülle beschriwwen, déi den 
Enseignant mat de Schüler duerchhuele kann, fir si esou 
mat deene véier Schrëtt vertraut ze maachen. 
Erauszefannen, wéi e Bedierfnes hannert wéi engem 
Verhale stécht, dat dann och nach ze verbaliséieren, an 
dann nach eng respektvoll Demande amplaz vun enger 
Fuerderung un de Géigeniwwer ze formuléieren, dat alles 
ass fir d‘Schüler am Grondschoulalter sécher net ganz 
einfach.  
 
Déi eenzel Aktivitéiten si kuerz awer kloer beschriwwen, 
den Opbau vum ganze Konzept ass kloer ersiichtlech. Fir 
d’éischt léieren d’Schüler d’Giraff an de Wollef kennen, si 
fille sech an d’Personnagen eran. Dono ginn d’Kanner da 
lues a lues mat deenen eegene Gefiller a Bedierfnesser 
konfrontéiert a léieren och, dës ze verbaliséieren. D’Zil ass 
et natierlech, datt een de Schüler mat Hëllef vun dësen 
Aktivitéiten eng Rei « Tools » mat op de Wee gëtt, déi et 
hinnen erlaben, Konflikter eegestänneg a respektvoll ze 
léisen. Datt dat keen einfache Projet ass, vill Zäit a Gedold 
brauch, ass sécherlech jiddwerengem kloer, deen dës 
Zeile liest. Do ass dëst Buch a mengen Aen eng ganz 
wäertvoll Hëllef.  
 
Beim Liesen hunn ech fonnt, datt déi jeeweileg Aktivitéite 
sech gutt un den Alter an un d‘Interesse vun de Schüler 
upasse loossen. D’Beispiller an d’Situatiounen, an déi 
d’Schüler sech sollen eraversetzen, si ganz konkret, 
gräifbar an no un de Schüler hirem Alldag.  
 
Eng grouss Hëllef fir d‘Ëmsetzung vun den Aktivitéite sinn 
och déi bal 30 Kopéiervirlagen am Buch. Et ass och eng 
CD mat de Lidder dobäi.  
 
Wéi ëmmer, vill Spaass beim Liesen. 

D’Vanessa schetgen  

ass Enseignante am cycle 2  

an der gemeng Hesper 

an éischt Vize-Presidentin  

vum sne/cgfp.

Buchtipp 

Respektvoll  
miteinander sprechen –  
Konflikten vorbeugen 

10 Trainingsmodule zur gewaltfreien  

Kommunikation in der grundschule 
 

Autor:    Evelyn und sven schöllmann 

Illustrationen: Melanie Kirchgessner

Auteur : Vanessa schetgen

Déi meescht vun Iech hu villäicht 
schonn eng Kéier vun der gewaltfräier 
Kommunikatioun (gfK) nom Marshall 
B. Rosenberg héieren a froe sech, wéi 
déi genee ausgesäit oder wéi ee se am 
schoulalldag notze kann. Oder Dir hutt 
Iech, wéi ech, scho méi intensiv mat 
dem Thema auserneegesat, an awer 
nach net erausfonnt, wéi een dëst 
ganz wichtegt Handlungskonzept och 
de schüler vermëttele kann. An deem 
Buch, dat ech Iech dës Kéier 
virstellen, geet et genee do drëm. 
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9,58 €

17,92 €

5,83 € 

Tableau des cotisations annuelles SNE/CGFP pour l’année 2023 (*)
sne/cgfp :   CCPLLULL     LU76 1111 0226 0096 0000

Je soussigné(e) :

demande par la présente mon affiliation au Syndicat National des Enseignants SNE/CGFP

autorise par la présente le Comité central du SNE/CGFP à prélever, jusqu’à révocation de ma part
le montant de la cotisation annuelle échue sur mon compte

Promotion (année)Fonction ( cf tableau en bas de page ) Institut : IP / ISERP / UdL / Etranger

Commune / Localité de travail Nom de l’école

Prénom Date de naissance

Bulletin d’adhésion : *

Numéro
Domicile :

Rue Code postal Localité

Adresse électronique

Je soussigné(e) :

Procuration : *

 Compte numéro

auprès de CCP /  établissement bancaire

Nom et prénom

Téléphone / gsm

Date de naissance Catégorie : cf tableau ci-contre

Date

Nom

Signature

*  à remplir un bulletin par personne adhérent  

et à retourner au SNE/CGFP : 

- adresse postale :  B.P. 2437,  L-1024 Luxembourg 

- fax :  40 73 56  

- adresse électronique :  sne@education.lu 

 

ou adhésion par voie électronique sur notre site 

 www.sne.lu

Cat. A1 
Cat. A2 
Cat. A3 
Cat. A4 
Cat. A5 
Cat. A6 

Cat. B

Cat.C 
 

Cat. E 

Cat. R 

Instituteur/trice de l’enseignement fondamental 
Instituteur/trice de la voie préparatoire de l’EST 
Instituteur/trice spécialisé/e I-EBS, I-DS, I-CN 
Instituteur/trice d’un autre ordre d’enseignement 
Chargé/e de direction, chargé/e de cours 
Chargé/e de cours (enseignant sans concours)

Ménage de 2 membres affiliés  1. : 115 
 2. : 100 

                                       Total :              215 

Ménage de 2 membres affiliés:

Communauté d’enseignants:  1. : 115
 2. : 100  

   3. : 100 
    etc.

Étudiant(e) UdL, ou institut à l’étranger:

Membre retraité: 

 
80 €  +35 € = 115 €

80 € + 35 € = 115 €          
65 € + 35 € = 100 € 
                    = 215 €

80 € + 35 € = 115 €       
65 € + 35 € = 100 € 
65 € + 35 € = 100 €

0 € 

70 € + 70 €  = 140 € 

 
RCpr comprise

RCpr comprise

RCpr comprise

---

--- 
---

35 € + 35 €  = 70 € 

Catégorie         Fonction                                                                   cotisations                                par mois                    Assurance  
                                                                                                            SNE + CGFP = Total                                                    Responsabilité Civile (**)

(*) Suivant les statuts du SNE la cotisation est due pour le début de l’année civile. Les montants prélevés par procuration sont encaissés en principe en février. 

(**) Montants assurés : 3 718 402.87€ par évènement assuré  - 1 239 467,62€ pour dommages matériels. Assurances : FOYER / LA LUXEMBOURGEOISE 
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