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l Aussteller aus Lëtzebuerg, Däitschland, Frankräich, aus 

der Belsch an der Schwäiz sinn am Tramsschapp 

vertrueden a presentéieren hei hiert didaktescht 

Material. 

Och SNE/Editions ass natierlech mat hirem 

didaktesche Material op engem Stand present. 

Zu der LuxDidac gehéieren awer och, wéi all Joer, eng 

Rei Formatiounen an eng Konferenz, déi an dëser 

Woch stattfanne wäerten. 

 

3. Rentrée 2021/2022 
D’Rentrée 2021/2022 stoung, wéi et sech leider ze 

erwaarde war, nach ëmmer am Zeeche vun der Covid 

19-Kris. 

D’Pandemie an déi domadder verbonnen 

Aschränkungen, hunn d’Schoul am Allgemengen an 

d’Enseignanten am Speziellen, viru grouss 

Erausfuerderunge gestallt an d’Enseignanten hunn dës 

grouss Erausfuerderunge mat Bravour gemeeschtert.  

Fir den SNE/CGFP hat an huet d’Gesondheet vun de 

Kanner an dem Léierpersonal ëmmer absolut Prioritéit. 

Gläichzäiteg schwätzt den SNE/CGFP sech awer och 

ëmmer fir en « Enseignement en présentiel » an e 

Schoulhalen an engem méiglechst normale Kader aus, 

ouni awer dobäi onnéideg gesondheetlech Risiken 

anzegoen. 

D’Schoul ass an den Ae vum SNE/CGFP eng wichteg 

sozial Institutioun a muss och an dëse schwéieren 

Zäiten hire Bildungsoptrag erfëllen. 

1. Begréissung 

Här Minister, Dir Dammen an Hären Deputéierten, léif 

Éieregäscht! 

Am Numm vun der FEDUSE/CGFP a vum SNE/CGFP 

freet et mech, esou eng grouss Zuel vun Éieregäscht 

op der Ouverture vun der LuxDidac begréissen ze 

kënnen. 

Et freet mech besonnesch, am Numm vun der 

FEDUSE/CGFP a vum SNE/CGFP, onsen 

Educatiounsminister, den Här Claude Meisch, den 

Owend bei ons ze hunn. 

Merci Här Minister, fir Är Presenz a fir déi Wierder, déi 

Dir nach wäert un ons riichten. 

Des Weidere begréissen ech d’Deputéierten, de 

President an Membere vun der Chamberkommissioun 

vun der « Éducation nationale de l’Enfance et de la 

Jeunesse », d’Dammen Diane Adehm, Myriam 

Cecchetti a Martine Hansen an d’Häre Gilles Baum a 

Fred Keup. 

Ech begréissen och aus dem « Cabinet ministériel » 

d’Madame Martine Molitor « Coordinatrice Service 

Projets et stratégies » an den Här Lex Folscheid,  

« Premier Conseiller de Gouvernement » am 

Educatiounsministère. 

Éditorial
Begréissungsried 
LuxDidac 2021 
Rentrée scolaire SNE/CGFP 2021-2022 

Et freet ons, des Weidere begréissen ze kënnen 

d’Madame Francine Vanolst, « Chef de la direction 

générale de l’enseignement fondamental », aus dem  

« SCRIPT », den Direkter Luc Weis a vum « IFEN », den 

Direkter Christian Lamy an den Antoine Fischbach, 

Direkter vum LUCET. 

Ech begréissen och d’Presidenten an d’Membere vun 

de Comité d’écollen, d’Memberen aus den 

Direktiounen an d’Memberen aus de 

Programmkommissiounen. 

Mir freeën ons och iwwert d’Presenz vum Här Steve 

Heiliger, CGFP-Generalsekretär, dem Här Gilbert 

Goergen, CGFP-Vizepresident an dem Här Max 

Lemmer, Attaché de presse vun der CGFP, an de 

Vertrieder vu befrënnte Syndikater an Associatiounen a 

schliisslech all de Memberen aus de Comitéeën an den 

Assembléeë vun der FEDUSE/CGFP a vum 

SNE/CGFP. 

Merci Dir Dammen an Dir Hären, fir Är Presenz a fir Är 

Ënnerstëtzung. 

Entschëllegt, wann ech ee vun den Éieregäscht sollt 

vergiess hunn. 

Ech begréissen awer och ganz häerzlech ons 

Aussteller an d’Verlaagsvertrieder, déi dës Ausstellung 

iwwerhaapt erméiglechen. 

E grousse Merci geet un d’Responsabel vum 

Tramsschapp, déi ons dës Lokalitéite frëndlecherweis 

zur Verfügung stellen. 

E spezielle Merci dann un d’Vertrieder vu Press, Radio 

an Televisioun fir hir wäertvoll Collaboratioun am Kader 

vun der LuxDidac an och soss d’ganzt Joer iwwer.  

E leschte Merci geet un de Claude Ries, de 

responsabelen Organisateur vun der LuxDidac, un 

d’Organisatiounsekipp vun der LuxDidac an un d’Ekipp 

vun SNE-Editions fir hire kompetenten Asaz. 

 

2. LuxDidac 2021 
Wat d’Lokalitéit vun der LuxDidac ubelaangt, kënnt et 

dëst Joer zu engem Changement. 

Laang Joren huet den SNE/CGFP d’LuxDidac am 

Forum Geesseknäppchen organiséiert, mee dëst Joer 

si mir an den Tramsschapp geplënnert. 

Den SNE/CGFP ass nämlech der Meenung, dass ee 

sech munchmol nëmmen duerch Changementer 

weiderentwéckele kann. 

Eben och fir der LuxDidac en neie Look ze ginn, hu mir 

ons entscheet déi dësjäreg Editioun vun der LuxDidac 

am Tramsschapp ze organiséieren. 

Nodeems mir d’lescht Joer, bedéngt duerch 

d’Pandemie, keng LuxDidac am traditionelle Sënn 

konnten organiséieren, mee just eng virtuell LuxDidac, 

si mir frou dëst Joer nees kënnen eng physesch 

LuxDidac mat onsen Aussteller ze organiséieren. 
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Dofir war et wichteg, dass d’Kanner de 15. September 

erëm an engem méiglechst normale Kader an d’Schoul 

konnte goen. 

Jo, zu Lëtzebuerg si mir am Allgemengen, mee och 

besonnesch an der Schoul, besser wéi eng Partie aner 

Länner duerch d’Pandemie komm.  

Par Rapport zu villen anere Länner hate mir ganz vill  

« Enseignement en présentiel » a wéineg  

« Enseignement à distance ». 

Och wann den « Enseignement à distance » excellent 

vum Léierpersonal geréiert gouf, sou kann dësen awer 

ni de Presenzunterrecht ersetzen.  

Interaktiounen tëscht de Kanner an dem Léierpersonal 

sinn eben net ze ersetzen an d’Gesellschaft ass sech 

wärend dëser Kris och nees der Wichtegkeet vun der 

Aarbecht vum Léierpersonal bewosst ginn. 

Den SNE/CGFP huet vun Ufank vun der Kris u 

probéiert, sech mat anzebannen an huet dem MENJE 

an Iech, Här Minister, Mesurë proposéiert fir d’Kanner 

an d’Enseignanten esou gutt wéi méiglech virum Virus 

ze schützen. 

- D’Bereetstelle vun FFP2-Masken ass och ënnert dem 

Drock vum SNE/CGFP geschitt. 

- D’Bereetstelle vun CO2-Ampelen an de Schoule fir 

d’Konzentratioun u verbrauchter Loft an de 

Klassesäll ze kontrolléieren, ass och ënnert dem 

Drock vum SNE/CGFP geschitt, zwar spéit, mee 

ëmmerhin. 

Den SNE/CGFP kann awer net verstoen, dass de 

MENJE nach ëmmer just op d’Lëfte vun de Klassesäll 

setzt a refuséiert, déi Säll mat mobile Loftfilteren 

auszestatten, esou wéi dat an enger Rei vun 

europäesche Länner de Fall ass an och vun enger Rei 

Experte propagéiert gëtt. 

Dës Loftfiltere suergen nämlech derfir, Schuedstoffer, 

wéi zum Beispill Viren, aus der Loft an engem Raum ze 

filteren an doduerch de Risiko vun Infektiounen 

erofzesetzen.  

Dëst wär an den Ae vum SNE/CGFP méi wéi just eng 

Alternativ zum Lëfte bei Minusgraden. 

Wärend der Pandemie kruten d’Enseignanten 

d’Ënnerstëtzung duerch Zousazpersonal, de 

sougenannten « Poolies ».  

Den SNE/CGFP begréisst et, dass dës Ënnerstëtzung 

och elo am éischten Trimester bestoe bleift an déi 

Kontrakter bis den 31. Dezember verlängert goufen.  

Dëst ass awer nëmmen eng Drëps op de waarme 

Steen. 

Mir brauche laangfristeg Mesuren a Ressourcen an 

onse Schoule fir déi entstane Retarden opzefänken an 

d’Kanner ze ënnerstëtzen. 

Eng Plooschter ass zwar besser wéi näicht, mee 

domadder geet et nach laang net duer.  

Fir eventuell Corona-Retarde bei de Kanner ze 

kompenséieren, hu mir en zousätzleche 

Coronacontingent gefuerdert, leider ouni Erfolleg.  

Nëmme mat zousätzlechen Appuisstonnen an der 

Schoul kann ee garantéieren, dass all Kand, dat méi 

Hëllef brauch, déi och kritt. 

Här Minister, bis elo huet Är Kommunikatioun wärend 

der Pandemie net onbedéngt e Präis verdéngt.  

Oft, ze oft sinn d’Enseignanten nei Mesure kuerzfristeg 

duerch d’Press gewuer ginn an den SNE/CGFP ass 

och just ganz spéit iwwert déi nächst Schrëtt an der 

Bewältegung vun der Pandemie informéiert ginn, ouni 

dass et zu enger richteger Concertatioun mat der 

Gewerkschaft komm ass. 

Mir als SNE/CGFP sinn ons scho bewosst, dass 

wärend enger Kris oft muss schnell decidéiert ginn, 

mee dëst soll awer net iwwert d’Käpp vun den 

Enseignanten an hirer Vertriedung ewech geschéien. 

Mir wënschen ons, dass mir als Gewerkschaft mat 

iwwer 4000 Memberen eescht geholl ginn an an 

d’Decisioune mat agebonne ginn.  

Här Minister, Dir misst dach awer Wäert op eng 

konstruktiv Zesummenaarbecht leeën, well onst 

gemeinsaamt Zil, och a Pandemieszäiten, 

jo eng qualitativ héichwäerteg Bildung vun all de 

Kanner ass! 

Här Minister, an Ärer Kommunikatiounen zur Rentrée 

hutt Dir och iwwert d’Aféierung vun enger landeswäit 

koordinéierter Hausaufgabenhëllef an enger 

projezéierter Reform vum Cours d’accueil informéiert. 

Jo, informéiert ass dat richtegt Wuert, well consultéiert 

ass den SNE/CGFP an deenen 2 Dossiere bis elo nach 

net ginn.  

Vu Concertatioun kann een emol guer net schwätzen! 

Mir profitéieren da vun dëser Geleeënheet Iech, Här 

Minister, onse Point de vue zu dëse Projeten 

duerzeleeën. 

 

a. Hausaufgabenhëllef 
Hei schéngt Dir, Här Minister, d’Virgaben aus dem  

« Accord de coalition » wëllen ëmzesetzen. 

Fir d’alleréischt freet et den SNE/CGFP, dass de 

Stellewäert vun den Hausaufgaben nees u Wichtegkeet 

gewënnt, nodeems et an de leschte Joren ëmmer méi 

kritiséiert gouf, wann en Enseignant de Kanner 

Hausaufgabe ginn huet.  

Jo, et gouf esouguer Diskussiounen driwwer, dass een 

d’Hausaufgabe ganz sollt ofschafen. 

Eng prinzipiell Fro, déi sech awer fir ons stellt, ass déi, 

wou déi Hausaufgabenhëllef da soll ugebuede ginn. 

Wéi de Numm et scho seet sinn Hausaufgabe 

geduecht fir se doheem oder ausserhalb vum 

Schoulbetrib ze maachen. 
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Här Minister, Dir hutt op Ärer Rentréespressekonferenz 

gemengt, dass 2 beruffstäteg Eltere sech net nach mat 

de Kanner hiren Hausaufgabe beschäftege mussen, 

wa si no der Aarbecht heem kommen.  

An Ären Ae soll also déi Missioun aus der Famill 

erausgeholl a vun enger anerer Institutioun iwwerholl 

ginn. 

Fir dat ze maache kommen am Fong jo just d’Schoul 

oder Maison relais a Fro. 

Et ginn awer ganz vill Froen, déi sech fir den 

SNE/CGFP stellen: 

Sollen an all Schoul fir all Joergäng esou 

Hausaufgabenhëllefen ugebuede ginn, oder wéi stellt 

Dir Iech, Här Minister, dat vir?  

Wéini a wou soll déi Hëllef stattfannen? 

Am Koalitiounsaccord steet schwaarz op wäiss, 

d‘Enseignantë kéinten dës Hausaufgabenhëllef 

assuréieren, an zwar als Iwwerstonnen, déi op 

fräiwëlleger Basis geleescht kënne ginn. 

Mee wat geschitt, wann de MENJE net genuch 

Enseignantë fënnt fir déi néideg Hausaufgabenhëllef an 

all de Schoulen unzebidden? 

b. Reform vum Accueil 
Hei ware mir dach zimmlech iwwerrascht, wéi Dir, Här 

Minister, op Ärer Rentréespressekonferenz annoncéiert 

hutt, dass Dir nach bis Enn vun dësem Joer e 

Gesetzesprojet fir d’Reform vum Accueil géift 

deposéieren. 

Dass dëst soll geschéien, ouni sech mat de 

Sozialpartner concertéiert ze hunn, ass net nëmmen 

ganz schlechte Stil, mee och en absolutten NOGO fir 

den SNE/CGFP. 

Fakt ass, dass opgrond vun ëmmer méi massiver 

Zouwanderung méi a méi Kanner den Cours d’accueil 

frequentéieren an dass de MENJE de Gemengen an de 

Schoule bei wäitem net genuch Ressourcen zur 

Verfügung stellt fir e qualitativ gudde Cours d’accueil 

kënnen ze assuréieren. 

All Schoul hëlt aus deene Ressourcen, déi si hunn, dat 

Bescht eraus, mee et feelt och hei massiv u Personal. 

Wann et also zu enger Reform komme soll, da muss fir 

d’éischt emol d‘Personal am Accueil massiv 

opgestockt ginn. 

Ouni dat brauch d’Gesetz zu enger Reform guer net 

deposéiert ze ginn! 

Leider verfüügt den SNE/CGFP iwwert guer keng 

offiziell Informatiounen, wéi déi Reform vum Cours 

d’accueil soll ausgesinn an en Absence dovunner ass 

et fir ons onméiglech dozou Stellung ze huelen. 

Onofhängeg dozou huet den SNE/CGFP awer seng 

Meenung, wat de Fonctionnement vum Cours 

d’accueil ubelaangt. 

D’Iddi vum MENJE fir d’Classe-d’accueilen duerch e 

Cours d’accueil ze ersetzen, wou d’Kanner direkt an 

den Niewefächer an hirer Classe d’attache bleiwen, 

war ganz sécher luewenswäert, well dës Kanner 

doduerch esou séier wéi méiglech integréiert konnte 

ginn. 

De Fonctionnement vun de Cours-d’accueilen huet 

awer seng Limitten an ass och net ganz 

onproblematesch fir de concernéierten Titulaire de 

classe: 

Wat soll hie mat dësem Schüler an den Niewefächer 

wéi zum Beispill de Sciencen, der Geschicht oder der 

Geografie maachen am Fall wou dëse Schüler weder 

Lëtzebuergesch, Däitsch nach Franséisch, oder vläicht 

nach Englesch versteet oder schwätze kann?  

Hei kéinten et an den Ae vum SNE/CGFP 2 Alternative 

ginn: 

Déi 1. Alternativ wär, fir weiderhin e Cours d’accueil 

mat engem intensive Sproochecours ze offréieren. 

D’Kanner wäre just an hirer jeeweileger Classe 

d’attache a Fächer wéi Molen a Bastelen, Musek oder 

Sport, géifen awer wärend de Sproochefächer, de 

Sciencen, Geografie a Geschicht am Cours d’accueil 

beschoult ginn.  

Die 2. Alternativ wär nees, a verschiddene Fäll, op 

d‘classes d’accueil zeréckzegräifen. Dat heescht, 

d‘Kanner géifen an enger 1. Phase all d‘Schoulfächer 

integral an der Classe d’accueil maachen. 

Egal ob elo d’Beschoulung am Zenario 1 oder 2 

stattfënnt ass et fir den SNE/CGFP awer kloer: 

Dës Kanner brauche fir d’éischt emol en intensive 

Sproochenunterrecht!  

Egal wéi, kann e qualitativ gudden Encadrement vun 

de Primo-arrivanten an onsen Aen nëmme garantéiert 

ginn, wann d’Gemengen an d’Schoule genuch 

Manpower zur Verfügung gestallt kréie fir dësen Defi ze 

meeschteren.  

Dëst ass ëmsou méi wouer, well jo kaum mat engem 

manner groussen Zoufloss u Primo-arrivanten ze 

rechnen ass! 

Nëmme wann déi néideg Ressourcen zur Verfügung 

stinn, kann d’Schoul Kanner vu verschiddener 

Hierkonft, verschiddenem Alter, verschiddenem 

sproochlechen Hannergrond a mat verschiddene 

Schoulparcourse qualitativ héichwäerteg encadréieren!  

Dat ass e weideren Defi, deen d’Schoul och an de 

nächste Jore bewältege muss! 

Mir sinn op jiddwer Fall gespaant, wat an deem 

annoncéierte Projet de loi dra steet, a wann et do net 

zu Verbesserungen esouwuel fir d’Kanner an 

d’Personal aus dem Accueil, wéi awer och fir 

d’Titulaire-de-classë kënnt, dann droe mir déi 

geplangte Reform op jiddwer Fall net mat. 

Wat elo déi weider Revendicatioune vum SNE/CGFP 

ubelaangt, esou huet sech wärend der Summervakanz 

an och wärend der Pandemie dorunner näischt 

geännert. 

4.  Revendicatioune  
    vum SNE/CGFP 
4.1 Hëllef fir Kanner mat spezielle Besoinen 

An dem Dossier vun der Hëllef fir Kanner mat spezielle 

Besoine brauche mir onbedéngt e Paradigmewiessel: 

Net d’Prozedur, mee d’Kand muss am Mëttelpunkt vun 

all den Hëllefsmesurë stoen, esou wéi dat och am 

Koalitiounsaccord steet. 

Déi administrativ Aarbecht, déi vum Enseignant 

duerchgeféiert gëtt, muss op e strikte Minimum 

reduzéiert ginn an d’Prozedur, déi duerchlaf gëtt, muss 

esou wäit wéi méiglech vereinfacht ginn. 

Nëmmen esou kann erreecht ginn, dass déi 

concernéiert Kanner direkt an ouni vill Gedeessems déi 

Hëllef kréien, déi se brauchen. 

Just eng Digitalisatioun vun de Formulairen am 

Zesummenhang mat der Prozedur vun der Prise en 

charge vun de Kanner mat spezifesche Besoine geet 

dem SNE/CGFP net duer. 

Et muss zu deem gefuerderte Paradigmewiessel 

kommen. 

All d’Efforte mussen op eng effikass a séier Hëllef fir 

d’Kand ausgeriicht ginn. 
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Ze vill Bürokratie verlaangt dem Enseignant onnéideg 

Energie of a steet dem Objektiv nëmmen am Wee! 

Duerch déi ëmmer méi komplex a schwiereg 

Situatioun, mat där d’Enseignanten um Terrain 

confrontéiert ginn, fuerdert den SNE/CGFP des 

Weideren eng permanent Task Force an all de 

Schoulen.  

Mir brauchen an all Schoul eng Preventiouns- an 

Interventiounsstruktur, bestoend aus Spezialisten aus 

verschiddenen Domänen, wéi zum Beispill 

Educateuren, Infirmièren, Assistant-socialle fir nëmmen 

déi ze nennen. 

Dës Task Force kéint dann direkt intervenéieren, wann 

et an enger Klass brennt, fir dass den normalen 

Unterrecht net gestéiert gëtt. 

Des Weidere kéint des Task Force bei der Assistance 

médicale bei Kanner, déi e « Projet d’accueil 

individualisé » (PAI) hunn, intervenéieren. 

D’Mise en place vu Preventiounsmesurë kéint och eng 

Missioun vun dëser Task Force sinn. 

Dëst Personal géif d’Betreiung vu verhalensopfällege 

Schüler a Kanner, déi eng medezinesch Betreiung 

brauchen, assuréieren. 

Et géif dëser Task Force definitiv net un Aarbecht 

feelen. 

Des Weidere musse méi I-EBSen agestallt ginn an 

d’ESEB-Ekippe musse personell verstäerkt ginn. 

Ganz nom Motto « Mieux vaut prévenir que guérir » soll 

d’Betreiung vun de Kanner mat spezifesche Besoine 

schonn direkt ab dem 1. Cycle ufänken.  

De Bilan 30, Ënnerstëtzungsprogramm fir d’Eltere 

bezüglech der Sproochentwécklung vun hire klenge 

Kanner, dee vum Service audiophonologique ugebuede 

gëtt, muss obligatoresch ginn. 

Ass fir e Kand de reguläre Schoulbesuch net méi 

méiglech, da soll eng temporär Betreiung an dem 

adequate Kompetenzzentrum direkt kënne garantéiert 

ginn. 

Fir den SNE/CGFP ass et wichteg, dass 

d’Kompetenzzentren net nëmmen do si fir 

Enseignanten ze beroden. 

Nee, si mussen d’Enseignantë richteg entlaaschten. 

Kompetenzzentre musse Kanner, déi besonnesch 

Besoinen, Verhalensproblemer oder Léierdefiziter hunn 

an net méi kënnen an enger regulärer Klass encadréiert 

ginn, opfänken.  

An den Ae vum SNE/CGFP muss dëst 

d’Haaptmissioun vun de Kompetenzzentre sinn. 

4.2 Attraktivitéit vum Enseignantsberuff 

Eng Pist fir de Beruff vun der Léierin a vum 

Schoulmeeschter nees méi attraktiv ze maachen, ass 

fir den SNE/CGFP d’initial Schoulmeeschtesch-

ausbildung op Masterniveau ze hiewen, esou wéi dat 

an deene meeschten europäesche Länner de Fall ass. 

Ass et fir e Land wéi Lëtzebuerg, dat a ville Beräicher 

eng Virreiderroll an Europa spille wëllt, ze 

rechtfäerdegen, dass mir grad bei der 

Schoulmeeschteschausbildung deenen anere Länner 

hannendru lafen?  

D’Ufuerderungen un d’Léierpersonal gi permanent méi 

grouss a méi komplex an dofir ass e Rekrutement op 

Masterniveau absolut noutwendeg. 

D’Léierin an de Schoulmeeschter brauchen eng 

qualitativ héichwäerteg Ausbildung fir d’Defien, déi de 

Beruff mat sech bréngt, och an Zukunft ze 

meeschteren.  

Dat geet an onsen Aen eben net, ouni dës Ausbildung 

op Masterniveau unzesidelen. 

Duerch eng generell Ausbildung op Masterniveau géif 

de Beruff op jiddwer Fall revaloriséiert ginn an 

d’Studente wären och besser op déi aktuell an 

zukünfteg Defie virbereet.  

En allgemengt Rekrutéiere vum Léierpersonal op 

Masterniveau bleift op jiddwer Fall nach ëmmer eng 

vun den Haaptfuerderunge vum SNE/CGFP. 

D’Schoulhale muss och nees d’Kärgeschäft vum 

Enseignant ginn, déi administrativ Aarbechte mussen 

op e strikte Minimum reduzéiert ginn an onnéideg 

Formalitéite mussen ofgeschaaft ginn. 

All dem Enseignant seng Energie soll sech op seng 

Haaptmissioun, d’Schoulhalen, konzentréieren. 

Wéi virdru scho gesot, brauche mir méi eng séier an 

onbürokratesch Hëllef fir d’Kanner mat spezielle 

Besoinen. 

Mir brauchen de Réckhalt an d’Ënnerstëtzung vun den 

Direktiounen, besonnesch a Situatiounen, wou den 

Enseignant sech mat Schwieregkeeten a Problemer 

eleng gelooss fillt. 

Et gëtt esou vill vu « Bien-être au travai l» geschwat, 

mee hei wär en éischten Usazpunkt fir domadder 

unzefänken. 

Mir brauchen an deem Kontext manner Kontroll a méi 

Vertrauen an d’Enseignanten an an hir Aarbecht. 

Et hätt een och missen eng Rekrutementscampagne 

lancéiere mam Zil, onse Beruff ze promovéieren, esou 

wéi aner Ministèren dat mat Erfolleg gemaach hunn. 

Obwuel Dir, Här Minister, all dës Piste scho laang 

kennt, ass näischt, guer näischt a Punkto Promotioun 

vun der Attraktivitéit vum Enseignantsberuff an deene 

leschte Jore geschitt. 

Esouguer au Contraire, vill Enseignanten hunn 

d’Impressioun, dass de Beruff bradéiert gëtt an ëmmer 

manner Estime an der Gesellschaft huet. 

An elo wonnere mir ons dass mir nach ëmmer eng 

Penurie hunn! 

Elo einfach eng nei Versioun vum Quereinsteiger wëllen 

anzeféieren, ass sech d’Saach awer da wierklech vill ze 

einfach gemaach. 

Äre Projet, Här Minister, wäert bei de Studenten, déi de 

reguläre Wee iwwert e Studium an den 

Erzéiungswëssenschaften ageschloen hunn, wéi e 

Schlag an d’Gesiicht empfonnt ginn. 

Firwat soll ee sech vun Ufank un an e Studiegang an 

Erzéiungswëssenschaften aschreiwen, wann een och 

no engem Bachelor an engem Fach, dat am 

Zesummenhang mat de Schoulfächer steet, an no 

engem Joer « Crashstudium » an den 

Erzéiungswëssenschaften de 

Schoulmeeschteschberuff kann ergräifen? 

An dat ass besonnesch schlëmm, well den Diplom vum 

Bachelor an Erzéiungswëssenschaften eng  

« Einbahnstrooss » ass a just zum 

Schoulmeeschteschberuff féiert, wärend de Wee 

iwwert de Quereinsteiger engem vläicht bei enger 

spéiderer Beruffswiel méi eng grouss Palett u 

Méiglechkeete léisst wéi de reguläre Studium an 

Erzéiungswëssenschaften. 

Den SNE/CGFP fäert, dass sech duerch dëse Projet 

nach manner Kandidate fir e Studium an den 

Erzéiungswëssenschaften entscheeden. 

Dës Devalorisatioun vum Studium a vum Beruff kënne 

mir ons net gefale loossen. 

Dëst ass en absolutten No-Go fir den SNE/CGFP. 

Nee, Här Minister, do si mir net mat! 

Hätt de MENJE nämlech seng Hausaufgaben an deene 

leschte Jore gemaach, da wär den Enseignantsberuff 

haut sécherlech méi attraktiv a mir hätten d’Penurie 

warscheinlech bedeitend reduzéiere kënnen. 

Mee guer näischt ass geschitt fir déi jonk Leit erëm fir 

den Enseignantsberuff ze begeeschteren an och um 

Terrain sinn d’Weichen net esou gesat gi fir de Beruff 

méi unzéiend ze maachen. 

Här Minister, Dir musst endlech bereet sinn déi néideg 

Mesuren ze treffe fir de Schoulmeeschteschberuff 

nohalteg ze revaloriséieren an do féiert kee Wee 

laanscht e Masterstudium fir d’Enseignanten. 

Här Minister, Dir kennt déi néideg Mesuren, Dir musst 

just de politesche Courage hunn, dës och 

duerchzeféieren. 

4.3 Uni.lu 

Wa mer vu Penurie schwätzen, da musse mir och vun 

der Uni schwätzen. 

Fakt ass, dass schonn zënter Joren de Studium an 

domat de Rekrutement fir de Beruff vun der Léierin an 

dem Schoulmeeschter zu engem groussen Deel am 

Ausland gemaach gëtt. 

Onverständlech ass et an den Aen vum SNE/CGFP, 

dass trotz Penurie d’Zuele vun de Studenten an den 

Erzéiungswëssenschaften op der uni.lu net signifikativ 

erhéicht gi sinn, ouni awer d’Qualitéitskrittären 

erofzesetzen. 

4.4 Regionaldirektiounen 

Bei der Attraktivitéit vum Beruff hunn ech och vum 

Réckhalt an vun der Ënnerstëtzung vun den 

Direktioune geschwat. 

Ouni dat elo wëllen op all Direktioun ze bezéien, gëtt 

dës Thematik an den Ae vum SNE/CGFP ëmmer méi 

zu engem Problem. 

Vill Enseignantë fille sech net genuch vun hirer 

Direktioun ënnerstëtzt an des Ëfteren am Stach 

gelooss.  
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Jo, heiansdo fille si sech esouguer kujenéiert! 

Eng Rei vun Enseignantë ginn dem Verdacht net lass, 

dass hire Chef wéineg Respekt virun dem Enseignant a 

senger Aarbecht huet.  

An dobäi ass déi Aarbecht ganz usprochsvoll a 

verlaangt dem Enseignant ganz vill of.  

Den tëschemënschleche Plang ass awer ee vun den 

Haaptpilieren am Beräich vun der Personalféierung.  

Enseignantë mussen a wëlle motivéiert a 

wäertgeschätzt ginn. 

Mee et geet nach schlëmmer: et ginn esouguer 

Enseignanten, déi sech vun hirer Direktioun ënner 

Drock gesat spieren, sech esouguer harceléiert fillen. 

Leider héiere mir och vu Memberen, dass verschidden 

Direktiounen anscheinend nëmmen duerch Angscht 

funktionéiere géifen an dass d’Enseignantë sech 

systematesch ënner Drock gesat fillen.  

Dat gëtt ons ze denken an et muss endlech 

thematiséiert ginn!  

Et ginn also, wéi et schéngt, Problemer a 

verschiddenen Direktiounen, besonnesch wat d’sozial 

Kompetenzen vu verschiddenen Direktiounsmemberen 

ubelaangt. 

Dir Här Minister, musst dat och elo endlech erkennen a 

schnellstméiglech handelen.  

Vläicht kann déi nei geplangten Divisioun vun der 

Formatioun vum Direktiounspersonal um IFEN jo 

hëllefen dës Problematik ze entschäerfen. 

Dëst Sidd Dir Äre Leit um Terrain, Ären Enseignanten, 

schëlleg. 

An den Ae vum SNE/CGFP mussen d’Direktiounen hir 

Enseignantë bei Problemer ënnerstëtzen, hinnen 

hëllefen, hinnen den néidege moralesche Réckhalt ginn 

a si a schwéiere Situatioune probéieren erëm 

opzebauen.  

E gudde Chef erkennt een dorunner, dass e sech fir 

deem anere seng Aarbecht interesséiert, deen aneren 

eescht hëlt, ëmmer en oppent Ouer huet, engem zur 

Säit steet, wann ee Problemer huet an engem a 

schwierege Momenter de Réck stäipt. 

Dat sinn d’Qualitéite vun engem gudde Chef! 

Als Chef huet een nämlech net nëmme Rechter, mee 

och Flichten. 

Esou wéi all Kand e Recht op e gudden Enseignant 

huet, huet och all Enseignant e Recht op eng gutt 

funktionéierend Direktioun an op e gudde Chef. 

4.5  Contingent 

Hei fuerdert den SNE/CGFP: 

- eng Adaptatioun vum « Mode de calcul »: 

D’Klassemoyenn fir d’Berechnung vum Contingent 

soll vu 16 op 15 erofgesat ginn; 

- den Indice social muss méi staark de « Contingent 

de base » beaflosse kënnen an et doduerch erlaben, 

méi Personal an déi Schoulen ze kréien, wou d’sozial 

Begebenheeten net esou gutt ginn; 

- d’Schüler mat spezifesche Besoine mussen och 

onbedéngt am Contingent berécksiichtegt ginn. 

4.6  Remplacementer 

Hei fuerdert de SNE/CGFP scho méi laang de 

Rekrutement vun Ersatzpersonal op 2 Niveauen: 

- Surveillanten, déi Remplacementer « à court terme » 

kënnen assuréieren. Fir dës Leit géif den aktuelle 

Stage vu 4 Wochen duergoen. 

- Remplaçanten, déi méi laang Remplacementer 

kéinten assuréiere. Dës Agente missten e méi 

laangen a méi intensive Stage absolvéieren. 

4.7  De « Plan d’études », d’« Critères de 

       promotion », d’Orientatiounsprozedur  

       an d’Allongementer  

Wat en eventuellt Iwerschaffe vum de « Plan d’études » 

ubelaangt, do schéngt elo Mouvement an den Dossier 

ze kommen.  

Nach ass awer net gewosst ob et just zu engem 

Facelifting kënnt oder ob de « Plan d’études » esou 

richteg op de Leescht geholl gëtt a vu Grond op 

reforméiert gëtt. 

Dëst hätt natierlech déifgräifend a wäitreechend 

Konsequenze fir de ganzen « Enseignement 

fondamental ». 

Mir si gespaant. 

Eppes ass awer kloer fir den SNE/CGFP: 

Déi bestoend Programmer mussen iwwerschafft an 

iwwerpréift ginn. 

De Fokus muss op de Kärkompetenzen an -inhalter 

leien. 

Et mussen och kloer, präzis an usprochsvoll Critèrë fir 

d’Weiderkomme vun engem Cycle an deen nächsten 

definéiert ginn, fir dass d’Schüler, déi de verlaangte 

Kompetenzniveau net erreecht hunn och net méi 

weider an den nächste Cycle geholl ginn. 

Des Weidere fuerdert den SNE/CGFP och eng Reform 

vun der « Procédure d’orientation » zum Schluss vum 

Cycle 4: 

D’Entscheedung wouhinner e Schüler soll orientéiert 

ginn, muss an den Ae vum SNE/CGFP nees eleng vun 

der « Équipe pédagogique » geholl ginn. 

Wären d‘Eltere mat där Decisioun net averstanen, wär 

dem SNE/CGFP säi Virschlag, dass d’Kand un engem 

« Examen recours » deel misst huelen. 

4.8   «Formation continue» 

An deem Dossier sinn dem SNE/CGFP seng 

Fuerderungen och nach ëmmer onverännert: 

- et däerf keen Ënnerscheed tëschent prioritären a net 

prioritäre Formatioune gemaach ginn. All 

d’Formatiounen, déi den Enseignant mécht, mussen 

ugerechent ginn. 

- d’Limitt vu 16 Stonnen, déi en Enseignant mat an déi 

nächst Period däerf huelen, muss ofgeschaaft ginn. 

All Stonne mussen ouni Verloscht an déi nächst  

« Période de référence » iwwerdroe kënne ginn. 

4.9   IEBS 

Déi aussergewéinlech an erausfuerderend Situatioun 

an de Schoulen a Pandemieszäiten huet eng Rei 

cumuléiert Defiziter vum System méi sichtbar 

gemaach, besonnesch bei Kanner mat spezifesche 

Besoinen.  

Fir d’Wuel vun dëse Kanner gëllt et elo déi Defiziter 

unzepaken an hinnen entgéintzewierken.  

E wichtege Bäitrag leeschten am Schoulalldag do  

d’I-EBSen. 

- Fir eng beschtméiglech Prise en charge vun de 

Kanner mat spezifesche Besoine sollen d’I-EBSe 

weiderhin eng gréisstméiglech Autonomie bei der 

Ausféierung vun hirer deeglecher Tâche behalen an 

am Sënn vun der Kontinuitéit fest un der Schoul vun 

hirem Choix attachéiert bleiwen. 

- D’Zuel vun den I-EBSen, déi agestallt ginn, misst 

drastesch erhéicht gi fir se un den tatsächleche 

Besoin um Terrain unzepassen.  

- Genee wéi all déi aner Enseignantë sollen d’I-EBSen 

op fräiwëlleger Basis däerfen Iwwerstonne maachen, 

déi dann a Form vun Indemnitéiten ausbezuelt oder 

op den Zäitspuerkont ugerechent ginn. Grad elo, 

wou et gëllt, déi duerch Covid-19 accumuléierten 

Defiziter opzeschaffen, wär et immens wichteg keng 

zousätzlech Stonne fir d’Kanner ze verléieren. 

- Och wat de Report vu Formatiounsstonnen an déi 

nächst Referenzperiod, den Accès zu de « Postes à 

responsabilité particulière » oder de Rôle als  

« Conseiller pédagogique » ubelaangt solle si keng 

Nodeeler hu par Rapport zu aneren 

Enseignantscarrièren an un änlech Modalitéite 

gebonne si wéi déi, déi fir aner Enseignantscarrièrë 

gëllen. 

Den Zougang zu bzw. den Austausch vu gemeinsam 

genotzten Donnéeën a Relatioun mat hire Schüler ass 

och a grad fir d’I-EBSen immens wichteg a soll hinne 

vereinfacht ginn 

4.10   « Voie de préparation » 

Kann d’« Voie de préparation » an hirer aktueller Form 

nach « preparéieren » op de Lëtzebuerger 

Aarbechtsmaart, dee vill am Ausland rekrutéiert an 

ëmmer méi héich qualifizéiert Aarbechtsplazen ubitt?  

Wéi ass aktuell déi reell Zukunftsperspektiv vun de 

Schüler aus der VP?  

 

Mir stelle fest: 

• Et ginn net genuch Léierplazen an ze wéineg 

Patronen, déi bereet sinn auszebilden. An der 

Ausbildung vu Schüler aus der VP muss de Betrib 

méi ënnerstëtzt ginn. Well eng Orientatioun an  

d’« Voie de Préparation » oft als « Echec » ugesi gëtt, 

kéint eng Promotiounscampagne fir d’VP hei 

gläichzäiteg d’Handwierk am Land revaloriséieren, 

well och do kann een Zefriddenheet an Erfolleg am 

Beruff hunn. 

• Um Niveau DAP ass et fir frankophon Klasse 

schwiereg, genuch Léierplazen ze fannen, well och 

hei Patrone feelen an net genuch Programmer op 

Franséisch ugebuede ginn.  
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• Donieft mussen awer och de Staat an d’Gemenge 

méi an d’Flicht geholl gi fir genuch Léierplazen ze 

garantéieren. Gläichzäiteg muss d’Offer vun 

Ausbildungen, déi an de Lycéeë selwer ugebuede 

ginn, erhéicht ginn. 

• Vill Schüler schléissen hir Ausbildung grad dofir net 

of, well den Ecart tëschent den Ufuerderunge vun 

der Beruffswelt an deene vun der Schoul ze grouss 

ass. Dat gëllt net nëmmen, mee grad fir Schüler, déi 

an der Schoul inklusiv Mesuren haten. Och hei muss 

déi entspriechend Ausbildungsoffer vergréissert ginn. 

Wéi ass et aktuell mam Enseignement an 

Encadrement vun dëse Schüler?  

Hei e puer Baustellen: 

• Wann Hëllefe fir Schüler ugefrot ginn, sinn d’Delaie 

laang, bis se beim Schüler ukommen. D’Prozedure si 

laangwiereg an oft feelt et u speziell ausgebiltem 

Personal, dat direkt asazbereet ass fir de Schüler an 

den Enseignant am Klassesall ze ënnerstëtzen. Den 

SNE/CGFP fuerdert, dass och fir d’VP spezialiséiert 

Léierinnen a Schoulmeeschtere rekrutéiert ginn. Dofir 

muss bei der Ausbildung op der uni.lu an och bei de 

Formation-continuen d’Offer u Coursë fir Fërder- a 

Sonnerpedagogik ausgebaut ginn. D’Funktioun vum 

« Instituteur spécialisé » ass zwar am Gesetz fir den  

« Enseignement secondaire » virgesinn, mee bis ewell 

ass nach ni op deem Niveau rekrutéiert ginn.  

• All inklusiv Mesuren, zousätzlech Hëllefen an 

d‘Schafe vu weidere Servicer fir de Schüler bréngen 

en erhéichten Aarbechtsopwand an Echange vun 

Informatioune fir all concernéierten Enseignant mat 

sech. Den SNE/CGFP fuerdert, dass deem Surplus 

un Zäitopwand fir Reuniounen a Concertatiounen an 

der Tâche Rechnung gedroe muss ginn. Och wann 

den Enseignant méi ewéi ee Module pro 

Schülergrupp gläichzäiteg ze enseignéieren huet, 

muss de Koeffizient vun den Unterrechtsstonnen 

zwéngend no uewen ugepasst ginn. All geleeschten 

Iwwerstonn muss ausbezuelt gi respektiv op den 

CET gesat kënne ginn, an dat och wa se manner wéi 

0,5 iwwert der regulärer Tâche läit. Och musse 

bezuelte Concertatiounsstonnen endlech ageféiert 

ginn. 

Zum Schluss nach e Gedanken zu der envisagéierter 

Schoulflicht bis 18 Joer. Mécht et wierklech Sënn, e 

Schüler aus der VP zwee Joer méi laang weider ze 

beschoulen, ouni eppes un der Unterrechtsmethod ze 

änneren? Si weider schoulesch Inhalter wierklech dat, 

wat dem Jugendlechen aus der VP den Iwwergank an 

d’Beruffswelt an an d’Erwuesseneliewen erliichtert? 

Oder ass hei eng Reform vun der VP, de Stagen an der 

Offer vu Léierplazen net éischter néideg? 

Mir soen Iech Merci fir Är Opmierksamkeet aginn 

d’Wuert elo weider un de Raoul Scholtes, President 

vun der FEDUSE/ENSEIGNEMENT. 

 

Patrick Remakel, President SNE/CGFP

Et huet gutt gedoen erëm an der Schoul ze sinn a 

meng SchülerInnen an ArbechtskollegIinnen nees 

erëmzegesinn. Léierin, Cycle 4.2

Et ass eng grouss Erausfuerderung fir nieft dem 
Virbereeden, dem Verbesseren, de Formatiounen 
a Versammlungen nach genuch Zäit fir mech ze 
fannen.  

Fir mech sinn d'Ufanksjoren am Beruff eng 
Erausfuerderung, déi mat vill Aarbecht verbonnen 
ass. Et ass awer all Méi Wäert, wann ee gesäit wat 
d’Kanner engem zeréckginn.  

Fir mech ass de Beruffseinstieg eng 
Erausfuerderung, déi mir meng gutt 
AarbechtskolleegInne mat hirer Hëllef méi einfach 
gemaach hunn; et ass och eng Erausfuerderung fir 
deenen ënnerschiddleche Besoine vun de Kanner 
gerecht ze ginn.  

Eng grouss Aufgabe ass och de 
Klassemanagement als Surnuméraire. Dat hunn 
ech aus de Stagen, wou een éischter eng 
gewëssen Titulairefunktioun fir d’Kanner huet, net 
esou kannt. 

Sandra (26 Joer), Ecole Fondamentale Stengefort

Meng Rentrée war stresseg.

Meng Rentrée war flott. Et huet ee 
jiddwereen erëmgesinn. Rachel

Ech hunn d'Rentrée als ganz ustrengend 
empfonnt an ech fannen se gëtt ëmmer méi 
komplex wéinst dem schnellen an massiven 
Informatiounsaustausch. 

D’Sekretariatsaarbecht iwwerfuerdert mech 
ëmmer méi. 

Et muss een seng Aarbecht richteg gutt 
filteren. 

Et ass sou wichteg den Tri ze maache vu 
Messagen an Informatiounen, déi iwwert E-
Mailen, Teams, um Handy asw. erafléissen.  

Dat mécht wierklech kee Spaass nieft dem 
Schoulhalen.  

Mir sinn all super connectéiert, mee 
doduerjer awer och ni fäerdeg mat schaffen. 
An dat ass net gesond. Den Job ass 
hektesch a belaaschtend ! 

Dat eenzegt flott bei dëser Rentrée ass, dass 
mer d'Kanner erëm bal normal kucke kënne 
gesinn an dass eng gewësse Panik an 
Angscht an den Hannergrond geréckelt sinn. 

Elo gesinn ech mol endlech all déi 
Wackelzänn a Lächer am Mond vun de 
Kanner. Dat ass eppes ganz Schéines 
gewiescht. 

Enseignante Cours d'accueil a Surnuméraire

Meng Rentrée ass dëst Joer gutt verlaf. Et war déi éischte Kéier säitdeem ech elo schaffen, dass ech eng Klass scho kannt hunn, well ech se d'lescht Joer als Titulaire hat. Dowéinst hunn ech mech net op d'Schüler oder d'Elteren nei missen astellen. Wat dogéint nei war, war onst Schoulgebai, wou de Sall fir d'Rentrée bis de leschten Dag preparéiert ginn ass. 
Schoulmeeschter vum Cycle 2.2

Ried vum  

Patrick Remakel

Patrick Remakel,  
President sne/cgfP

Schoulrentrée 2021 
D’Enseignanten erzielen
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Der Hund als Unterstützung 
beim Erwerb verschiedener 
Kompetenzen  

Der Schulhund in unseren Klassen ist weit mehr als nur 

eine willkommene Abwechslung im Schulalltag. Im 

Rahmen eines ausgearbeiteten Konzepts für die Klasse 

sollen pädagogische Förderziele einzelner Schüler mit 

einbezogen werden.  

Im Vordergrund stehen sozio-emotionale 

Kompetenzen, so zum Beispiel die Förderung der 

Empathie der Schüler. Kinder lernen die Bedürfnisse 

des Hundes zu respektieren und Verantwortung zu 

übernehmen. Ziel ist es, die im Umgang mit dem Hund 

erworbenen Kompetenzen in den 

zwischenmenschlichen Alltag zu übertragen.   

Durch die Vorbildfunktion des Lehrers im fairen 

Umgang mit dem Schulhund können Kompetenzen, 

wie Wertschätzung und Respekt, von den Kindern 

verinnerlicht und in ihre Verhaltensmuster 

aufgenommen werden. Hierbei stehen wir den 

Schülern unterstützend zur Seite. 

In direkter Verbindung zu den sozio-emotionalen 

Kompetenzen stehen auch die Fähigkeiten zur 

Impulskontrolle und zum Regeldenken, was vielen 

Kindern heutzutage sehr schwerfällt.   

Der Einsatz des Hundes hat zudem einen positiven 

Einfluss auf den Zusammenhalt der Schülergruppe 

und das Klassenklima. Die meisten Schüler fühlen 

sich wohler in der Klassengemeinschaft und arbeiten 

besser in einem entspannteren Lernklima. 

Zurückhaltende Schüler gewinnen an Selbstvertrauen 

durch die Arbeit mit dem Schulhund. Der Hund ist 

außerdem ein Türöffner, der es ermöglicht Gespräche 

 

 

Heutzutage werden die Herausforderungen an uns 

PädagogInnen immer vielfältiger. Unsere SchülerInnen 

brauchen immer mehr Unterstützung in den 

unterschiedlichsten Bereichen (sozio-emotional, sowie 

schulisch). Neben allem didaktischem Material, das 

eingesetzt wird, wird inzwischen immer öfter auch auf 

Hunde als pädagogische Helfer zurückgegriffen.  

Gerade in Corona-Zeiten leiden besonders Kinder und 

Jugendliche unter den ihnen auferlegten 

Kontaktbeschränkungen und fühlen sich einsam. Der 

Schulhund kann auch hier wertvolle Arbeit leisten. 

Wir als Mitglieder der Arbeitsgruppe „Faires 

Miteinander“, die ihre ausgebildeten Vierbeiner als 

Unterstützung bei ihrer schulischen Arbeit einsetzen, 

wollen an dieser Stelle verdeutlichen, wie wichtig es 

uns erscheint, dass das Wohl aller Beteiligten (Kind, 

Lehrperson und Schulhund) berücksichtigt wird. Der 

Einsatz des Schulhundes kann nur Früchte tragen, 

wenn der Hund sich bei seiner Arbeit wohlfühlt und 

seine individuellen Vorlieben sowie Abneigungen 

beachtet werden. Nur so entwickelt sich daraus ein 

richtiges Miteinander, ein gewinnbringendes Konzept 

für alle Parteien.  

Faires Miteinander und 
gegenseitiger Respekt: 
So gelingt die Arbeit mit dem Schulhund
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einzuleiten, welche im schulischen Alltag nicht immer 

geführt werden können. 

Die Arbeit mit dem Schulhund ist stets eingebettet in 

die verschiedenen schulischen Kompetenz-

bereiche. Spiele und Übungen mit dem Hund (z.B. 

Würfelspiele, Karten ziehen, Apportieren, …) spornen 

die Schüler zum Lesen, Schreiben und Rechnen an. 

Die Schüler empfinden dies allerdings weniger als 

schulisches Lernen, sondern haben Freude am 

Umgang mit dem Hund. Das Erarbeiten von Leckerlis 

für den Hund durch fleißiges, konzentriertes Arbeiten 

stellt eine zusätzliche Motivation für die Schüler dar. 

Verbale und nonverbale Kommunikation werden in 

der Interaktion mit dem Hund geschult. Sprache und 

Gestik sollen im Einklang miteinander sein, damit der 

Hund versteht, was von ihm erwartet wird (den Hund 

anschauen, die eigene Körperhaltung beachten, auf 

eine deutliche Aussprache achten, …). Neben den 

mathematischen und sprachlichen Kompetenzen 

wird so auch die Psychomotorik der Schüler 

gefördert. 

Hieraus wird ersichtlich, wie vielseitig die Rolle des 

Schulhundes ist. Sie beschränkt sich keineswegs auf 

das bloße Ausführen von Befehlen oder das Vorführen 

von Tricks. Besonders spontane Interaktionen 

ausgehend vom Schulhund sind Teil der tiergestützten 

Interventionen, wobei diese von der Lehrkraft und 

Bezugsperson des Hundes supervisiert, aufgegriffen 

und thematisiert werden.  

Ausbildung im Team 

Jeder Hund, der im Erziehungsbereich zum Einsatz 

kommt, sollte auch eine entsprechende Ausbildung 

aufweisen.  

Wir sind der Meinung, dass der Hund und seine 

Bezugsperson die notwendigen Kompetenzen nur über 

eine Ausbildung im Team (Hund UND Mensch) 

erlangen können.  

Eine wichtige Voraussetzung für eine erfolgreiche Arbeit 

im Team ist eine gesunde Bindung des Hundes an 

seinen Menschen. Diese gesunde Bindung entsteht, 

wenn der Hund bereits als Welpe zu seinem späteren 

Besitzer kommt. Bei Hunden aus dem Tierschutz, die 

erst später adoptiert werden, sollte prioritär an dieser 

Bindung gearbeitet werden. Erst dann kann die 

Ausbildung zum zukünftigen Schulhund beginnen.  

Jeder Pädagoge sollte im Rahmen dieser Ausbildung 

nicht nur praktische Kurse belegen, sondern neben 

einem Grundwissen in der tiergestützten Pädagogik 

auch ein umfangreiches Wissen über spezifische 

Bedürfnisse, artgerechte Kommunikation der Kaniden 

und insbesondere Beschwichtigungs- und 

Stresssignale sowie das Lernverhalten bei Hunden 

erwerben. 

Faires Miteinander bedeutet auch sich gegenseitigen 

Respekt zu erweisen. Im Laufe der Ausbildung lernt 

der Hundebesitzer seinen Hund grundlegend kennen, 

seine Vorlieben, aber auch seine Abneigungen, welche 

in der späteren Arbeit zu beachten sind. Die 

Bezugsperson des Hundes übt sich über Monate, 

Beschwichtigungs- und Stresssignale zu erkennen 

und zu deuten und schafft so die Voraussetzung, um 

ihrem Hund im späteren schulischen Einsatz Vertrauen 

und Sicherheit zu vermitteln. Arbeiten über positive 

Verstärkung bildet die Rahmenbedingung der 

Ausbildung. Durch die Verbindung von Theorie und 

Praxis wird der Hundebesitzer zum Experten seines 

eigenen Hundes, denn der Pädagoge hat einerseits die 

Förderung der Kompetenzen seiner Schüler, aber auch 

das Wohlergehen seines Hundes sicherzustellen.  

Erfahrungsgemäß ist der Einsatz in der Schule für den 

Hund physisch und psychisch sehr fordernd. Unserer 

Meinung nach sollte der Vierbeiner deshalb nur 1-2 Mal 

pro Woche gezielt eingesetzt werden. So erreichen wir, 

dass das Projekt Schulhund allen Beteiligten über 

Jahre Freude und Zufriedenheit beschert. 

 

 

Arbeitsgruppe faires Miteinander 

Kontaktemail: fairesmiteinanderTBH@gmail.com 

 

 

 

 

 

« Brandy mam Brandy » 
Leschten Dag vun der Ausstellung am MNHA; 

Visitt präsentéiert vum Kënschtler himself 

Zilgrupp: Membere vu 55 Joer un 

Guide: Robert « Brandy » Brandenburger 

Dauer:  max 90 min.; duerno gëtt den SNE  e 
Patt an engem Bistro no beim Musée. 

Datum: Dënschdeg, den 9. November 2021  
             um 16 Auer 

Plaz: Rendez-vous um Fëschmaart virum MNHA 

Zuel: 25 Persounen  

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

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

COMPLET

COMPLET

Léif KollegInnen 

 

Viru kuerzem hate mir onsen éischte « Bistrot littéraire » 

mam Roland Meyer an dem sympathesche Bistrot « Le 

Bovary » zu Weimerskirch organiséiert. Impressioune, 

Kommentaren an e puer Biller dovu fannt dir um Enn 

vun dësem Artikel. 

 

Och ons nächst Organisatioun, d’Ausstellung « Robert 

Brandy face à lui-même », schéngt e groussen Erfolleg 

ze ginn, well mir do dach zu onsem grousse Bedauere 

« complet » annoncéiere mussen. Duerfir freeë mir ons 

elo schonn op déi nächst Evenementer. Et sinn dat: 

 

Eng Konferenz mam Yves Steichen, net wéi 

ugekënnegt iwwert de Lëtzebuerger Film mee mam 

Thema « Geschicht a Politik beim James Bond 

(1962-2022 ) » ,dëst en Donneschdeg, den 21.4.2022 

ëm 19 Auer am grousse Sall um Siège zu Bouneweg.  

 

Des Weidere plange mir eng Busrees op Stroossbuerg 

mat enger Visitt vum Europa-Parlament, dann eng 

Agapp, duerno fräi Zäit zu Stroossbuerg mat enger 

fakultativer Visitt a schliisslech Retour op Lëtzebuerg. 

 

An och nach virun der Summervakanz maache mir en 

Trëppeltour op Orscholz op de « Baumwipfelpfad ».  

 

D’Umeldungen zu dësen Aktivitéite kommen an déi 

nächst Bulletinen. 

Fir den Hierscht 2022 hu mir eng ganz Rei Iddien, fir 

dass ons d’Wanterméint net ze laang virkommen.  

Wann Dir, léif Memberen, gutt an originell Virschléi hutt, 

dann zéckt net a mailt oder telefonéiert ons déi eran.  

Kontaktadress: sne@education.lu oder  48 11 18-1, 

mam Vermierk : sne seniors.
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« Bistrot littéraire »  
mam Roland Meyer 
 

« fréier war alles besser. » 
« fréier war alles anescht. » 
 

Dëst ware wuel déi zwee wichtegst Sätz aus dem 

Roland Meyer senger Liesung am « Café littéraire Le 

Bovary » zu Weimerskierch. 

 

Knapp 20 Seniore waren der Invitatioun vum Groupe 

«sne seniors» nokomm an hu sech e Méindeg, den  

11.10. an dem sympathesche Lokal versammelt, fir e 

bëssen aus dem Roland Meyer sengem literaresche 

Wierk ze héieren. De bekannten Auteur huet 

Erfarungen aus senger Kanner- a Jugendzäit zum 

Beschte ginn, huet net geknéckst mat Ausdréck a 

Spréch, mat deenen déi meescht Jonk vun haut 

näischt méi unzefänke wëssen. Mir waren all houfreg, 

dass mir zum Beispill de Begrëff « d’Band 

zeréckspullen » verstan hunn, wou dat dach jonke Leit 

vun haut kaum nach eppes seet. An där Beispiller gouf 

et nach méi. 

 

Mee och d’Situatioun an de Schoule vun haut koum 

net zum Kierzten, woubäi den Auteur et de 

Nolauschterer iwwerlooss huet, fir erauszefannen, ob et 

dann elo fréier besser war oder just anescht. 

 

Bei engem gudde Patt an e puer Tapas (fréier hätt ee 

gesot Schnittercher) koum de flotten Owend op en 

Enn. 

 

Merci dem Roland Meyer fir déi flott Momenter.



11-13, rue des Ardennes 
L-1133 Luxembourg 
www.sne.lu

Ihr kompetenter Partner in Luxemburg 
für jede Art von Druckmedien 

in Druckvorstufe,  
Offset- und Digitaldruck 

 

Kontaktieren sie uns: shop@sne.lu







de Kanner ier se genuch franséisch kënnen, dëse 
grousse Schrëftsteller méi no ze bréngen. 
 
Mir gesinn dëst Bichelchen als Usporn en Ausfluch 
op Veianen ze maachen, eventuell verbonne mat 
enger Visitt vum Musée a vum Schlass. Leider ass 
de Musée net konzipéiert fir jonk Kanner mee mir 
denken driwwer no wéi een dat kënnt veränneren. 
Als Kaddo um Enn vum Schouljoer kënne mir eis 
dat och virstellen.  
 
D’Bichelchen (op franséisch an/oder 
lëtzebuergesch) “Victor Hugo” kann ee bezéien  
fir 5 € den Exemplar, iwwer de  

Musée Victor Hugo,  

37 rue de la gare  

L-9420 Vianden  

email: musee@victor-hugo.lu 

Tél: 26874088

D’Frënn vun der “Maison Victor Hugo vu Vianden” 
hunn als Objektiv d’Wierker vum Victor Hugo an de 
Musée littéraire zu Vianden ze propagéieren.  
 
An dem Kontext hu mir eise Projet  fir eng 
Biographie vum Victor Hugo op Lëtzebuergesch ze 
iwwersetzen, fir  d’Kanner vum Fondamental 
realiséiert. Mir denken et wär eng gutt Iddi schonns 

Fir dëst Buch z'emräissen, sollt een de Fontane 
zitéiren : Hie sot mol, 
Et muss een d'Musik vum Liewen héieren - 
souguer wann dat fir vill just Dissonanzen sinn ... 
Ma d'Schreiwen an d'Karikéieren ass eng ganz 
eege KULTUR !!! 
 
Dozou e Gedicht vum Pir Kremer : 
... 
E Patt, eng Fläsch oder e Krou 
De Wäin huet och no Hallefnuecht 
Nach muenchereen a Stëmmong bruecht 
A wéi et schéngt ginn et och Lett 
Dei eng Schlupp huelen am Bett ... 
 
A genee dat ass LIVE-Kulturaarbecht !!! 
 
Wi dat heitent : 
"Lo hunn ech ... och Kultur gemeet ... sot de Bauer, 
wei hien Piff hat verspreet ... " 
 
'Errare humanum est' 
 
Ma : Net Alles schingt a liicht ënnert engem 
'Hellegen Ingo-Bild' 
 
Dofir fir et op Latäin ze soen : 
"Bis repita placent" 
 
Da liest a kuckt ... nach si mer net 'krups' 
 
Roden a Schandler



Bei deem groussen Erfolleg, deen d’Konzept vun de 
Podcasts awer huet, wollt ech mech trotzdeem emol 
duerch den Dschungel vun deene kämpfen, déi mat 
der Schoul ze dinn hunn. Ech hu mech also duerch 
eng Hellewull u Podcast gelauschtert, déi eng méi oder 
manner witzeg, déi aner leider oft net méi, wéi en 
Erziele vu méi oder manner interessanten Anekdoten. 
 
Et huet also e bësse gedauert, mee ech hu fonnt, wat 
ech gesicht hunn: De Lehrerbüro-Podcast geet op eng 
ganz Rei vu villfältege Sujeten an. Déi sinn, wann och 
net ëmmer eppes Neies, dach awer ganz kuerzweileg 
an interessant. D’Sujete vun dësem Podcast si 
wierklech ganz breet gefächert :  

• ADHS, 

• Elteregespréicher,  

• Zäit- a Stressmanagement,  

• Gehirngymnastik, 

• Motivatioun, …  

fir der just e puer ze nennen. Och eng Emissioun fir 
Ersatzpersonal, an eng fir déi éischt Deeg am Cycle 2.1 
ze plangen, sinn dobäi. 
 
Natierlech kann och dëse Podcast mat enger Episod 
vu just 12 Minutten iwwert Autismus oder 14 Minutten 
iwwert Lese-Rechtschreib-Schwäche bei dësen 
Themen net ganz an d’Déift goen, mee dat ass jo och 
net wierklech Zil an Zweck vun esou engem Podcast. 
An awer ginn engem déi puer Minutten en interessante 
klengen Abléck an de Sujet, a konkret Unhaltspunkte fir 
bei Intressi eppes weider nosichen ze goen.  
 
Verschidden Episoden hunn deen een oder anere Link 
dobäi, wou ee weider Informatiounen zum Thema 
fënnt. Natierlech verweisen d’Episoden och oft op 
d’Internetsäit, zu der de Podcast gehéiert, hei fënnt ee 
Material oder Aarbechtsblieder. 
 
Zwou bis dräi Episode kommen hei de Mount eraus an 
all Episod ass tëschent 7 a 15 Minutte laang. Ech 
wäert och weiderhin hei heiansdo eralauschteren, et 
ass eng interessant Ofwiesslung fir tëschenduerch, am 
Auto fir an d’Schoul oder mol wann d’Kanner an der 
Paus sinn.

D’Vanessa schetgen  

ass enseignante am cycle 1  

an der gemeng Hesper 

an éischt Vize-Presidentin  

vum sne/cgfp.

Buchtipp 

Lehrerbüro 
PODCAST

Auteur : Vanessa schetgen

„Buchtipp“ ass dës Kéier net wierklech de 
richtegen Titel fir dës Rubrik, haut geet et hei 
nämlech ëm e Podcast. Perséinlech dinn ech 
mech e bësse schwéier mat dëse Podcasts, et 
gëtt ee vun der Auswiel bal erschloen an ech 
fannen nëmme seelen een, dee mir wierklech 
gefält. 
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