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Zur Hausaufgabenhëllef 

D’lescht Joer hunn ech nach op der Pressekonferenz 

gesot, dass fir dës Offer am Fong just d’Schoul oder 

d’Maison-relaisen zoustänneg kéinte sinn. Den 

SNE/CGFP, deen ëmmer gefuerdert huet, dass dës 

Tâche net och nach vun der Schoul an dem 

Léierpersonal assuréiert misst ginn, ass op jiddwer Fall 

erliichtert an zefridden, dass de Ministère op de Wee 

gaangen ass, der Maison relais dës Missioun 

unzevertrauen. 

Parallel zu der Hausaufgabenhëllef soll awer och dat 

sougenannten e-Bichelchen agefouert ginn, dat 

d’Kommunikatioun tëschent der Schoul, der Maison 

relais an den Elteren assuréiere soll. 

Den SNE/CGFP kann et novollzéien, dass och bei der 

Hausaufgab eng gutt Kommunikatioun tëscht Schoul 

an/oder Maison relais oder Famill vu grousser 

Wichtegkeet ass. 

Mee wien elo mengt, dës Kommunikatioun wär bis elo 

inexistent gewiescht, deen iert sech gewalteg. 

Jo, och scho virun dësem Schouljoer huet 

d’Léierpersonal mat der Maison relais oder der Famill 

iwwer divers Kanäl matenee kommunizéiert. Dës 

Kommunikatioun ass wichteg an néideg, mee iwwert 

wéi ee Kanal dat geschitt, dat misst dem Minister dach 

am Fong ganz egal sinn. Firwat solle funktionéierend, 

iwwer Jore bewäerte Kommunikatiounsweeër tëschent 

Begréissung 

Dir Dammen an dir Häre vun der Press, et freet mech 

Iech alleguerten am Numm vum SNE/CGFP op eiser 

Rentréespressekonferenz begréissen ze däerfen. 

Nodeems dës déi lescht Joren ëmmer am Kader vun 

der LuxDidac organiséiert gouf, ass dat dëst Joer net 

de Fall. Dofir gëtt et awer e gudde Grond. D’LuxDidac 

gëtt dëst Joer nämlech net méi am September am 

Kader vun der Schoulrentrée, mee am Juni géint dem 

Enn vum Schouljoer organiséiert. 

 

1. Rentrée 2022/2023 

D’Rentrée 2022/2023 stoung, gottseidank, dës Kéier 

net méi am Zeeche vun der Covid 19-Kris. 

D’Enseignantë waren erliichtert, sech am Summer net 

hu missen iwwer Masken, Tester oder A-B-Gruppe 

Gedanken ze maachen. 

Mir hoffen, dass dat weiderhin esou bleift.  

Jo, d’Enseignantë ware frou, sech am Virfeld vun dëser 

Rentrée exklusiv op pedagogesch Themen kënnen ze 

konzentréieren. 

Mat dëser Rentrée kënnt et zu zwou Neierungen an 

eise Schoulen: 

• Déi flächendeckend gratis Hausaufgabenhëllef gëtt 

ageféiert. 

• E Pilotprojet mat der Méiglechkeet vun enger 

Alphabetiséierung op Franséisch gouf lancéiert. 

Éditorial
Pressekonferenz 
Rentrée syndicale  
SNE/CGFP 2022-2023 

der Schoul an den anere Schoulpartner elo op eemol 

ofgeschaaft ginn,  nëmme fir engem e-Bichelche Plaz 

ze maachen? Den SNE/CGFP verlaangt, dass et den 

Enseignantë misst fräigestallt bleiwen, op wéi eng 

Manéier si mat den Elteren an der Maison relais 

kommunizéiere wëllen, net nëmmen dëst Joer, mee 

och an Zukunft. De Gebrauch vum e-Bichelche sollt 

also fakultativ sinn a bleiwen, an ee vu ville méigleche 

Kommunikatiounsweeër sinn, déi ee benotze kann.  

 

Komme mer elo zur  
Alphabetiséierung  
op Franséisch 

Den SNE/CGFP ass sech der Sproocheproblematik zu 

Lëtzebuerg bewosst an ass och op fir eng 

Flexibiliséierung vun der schoulescher Offer am 

traditionelle Lëtzebuerger Schoulsystem. Obwuel den 

Här Minister dat Wuert «traditionell» beim 

lëtzebuergesche Schoulsystem jo net gär huet. 

D’Rentrée 2022/2023 stoung, 
gottseidank, dës Kéier  
net méi am Zeeche  
vun der Covid 19-Kris
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d’Méiglechkeeten am « Enseignement secondaire » 

opstinn. 

Wann de Minister elo « en public » seet, dass all 

Kand, dat an der Grondschoul op Franséisch 

alphabetiséiert gëtt, fir säi weidere Parcours am  

« Enseignement secondaire » eng garantéiert Plaz 

an enger internationaler Schoul zougesot kritt, da 

bréngt dat awer eng gewëssen Ongerechtegkeet 

mat sech. Kanner, déi op Däitsch alphabetiséiert 

goufen an hir Scolaritéit an engem internationalen 

ëffentleche Lycée virufuere wëllen, kréien déi 

Garantie net. Well d’Plaze begrenzt sinn, kënne si 

vun dësem Lycée ofgewise ginn. Fir den SNE/CGFP 

kann an däerf et op kee Fall sinn, dass 

d’Alphabetiséierungssprooch e Virdeel oder en 

Nodeel am schoulesche Parcours mat sech bréngt, 

an dëst aus Equitéitsgrënn vun alle Schüler. 

- Doriwwer eraus insistéiert den SNE/CGFP drop, bei 

der Begleedung vun dëse Pilotprojeten mat 

agebonnen ze ginn. 

Ausserdeem fuerdere mir eng seriö, onofhängeg a 

wäitreechend Evaluatioun vum Pilotprojet an dat 

wärend senger ganzer Dauer. 

2. Neit Schouljoer, al Problemer 

En neit Schouljoer, awer eng Rei Problemer sinn déi 

selwecht bliwwen. 

A. Attraktivitéit  
vum Enseignantsberuff 

D’Attraktivitéit vum Enseignantsberuff an domadder 

verbonnen, d’Ausbildung an de Rekrutement vu 

genügend Enseignantë fir de Besoine vun den nächste 

Jore gerecht ze ginn, ass nach ëmmer eng vun deene 

gréisste Problematiken an Erausfuerderungen, déi sech 

stellen. 

An deem Kontext gi mir ës net midd ze fuerderen, dass 

och Lëtzebuerg d’initial Schoulmeeschteschausbildung 

op Masterniveau hiewe muss, esou wéi dat an deene 

meeschten europäesche Länner de Fall ass. 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. 

Fir de Schoulmeeschteschberuff nees méi attraktiv ze 

maachen, muss d’Schoulhalen nees d’Kärgeschäft 

vum Enseignant ginn, déi administrativ Aarbechte 

Den SNE/CGFP ass der Meenung, dass 

d’Lëtzebuerger Schoul sech un d’Diversitéit vun de 

Schüler an hire Besoinen upasse soll. 

Onofhängeg vum sproochlechen Hannergrond muss all 

Schüler seng Plaz am ëffentleche Lëtzebuerger 

Schoulsystem fanne a jidderee muss kënne 

beschtméiglech gefërdert ginn. 

An den Ae vum SNE/CGFP ass et e Fakt, dass den 

aktuelle Schoulsystem net méi op all Schüler aus eiser 

Populatioun passt. 

Fir ze verhënneren, dass nieft der ëffentlecher 

Lëtzebuerger Schoul de Parallelsystem vun 

internationalen ëffentleche Schoulen nach méi 

ausgebaut gëtt an domadder och d’Gefor vun enger 

Parallelkultur wiisst, ënnerstëtzt den SNE/CGFP déi 

politesch Decisioun, fir d’« Offre scolaire » vum 

traditionelle lëtzebuergesche Schoulsystem 

auszebauen. 

Dobäi kann d‘Alphabetiséierung op Franséisch eng vun 

de méigleche Piste sinn, fir Schüler mat anere 

sproochleche Besoinen an der Lëtzebuerger 

ëffentlecher Schoul ze halen. 

Den SNE/CGFP huet awer och scho Fuederungen an 

eng Rei No-Goen zu dësem Projet: 

- Den SNE/CGFP schwätzt sech kategoresch 

dergéint aus, dass an enger eenzeger Klass eng 

parallel Alphabetiséierung an deenen zwou 

Sproochen duerchgeféiert gëtt. Den SNE/CGFP 

fuerdert d’Schafe vu getrennte Klassen, entweder 

mat enger Alphabetiséierung op Däitsch oder mat 

enger Alphabetiséierung op Franséisch. 

An den Ae vum SNE/CGFP ass et nämlech 

onméiglech, dass en Enseignant gläichzäiteg déi 

zwou grouss Erausfuerderunge mat Erfolleg ugoe 

kann. 

- Fir den SNE/CGFP muss et och ëmmer garantéiert 

bleiwen, dass Elteren am selwechte Schoulgebai, ob 

grouss oder kleng, de Choix hunn, ob hiert Kand op 

Däitsch oder op Franséisch alphabetiséiert soll ginn. 

- Fir den SNE/CGFP bleift et vun extrem grousser 

Wichtegkeet, dass um Enn vum Zykel 4.2 all 

d’Kanner, egal ob si op Franséisch oder op Däitsch 

alphabetiséiert goufen, erëm gemeinsam op enger 

Schinn virufuere kënnen, fir dass hinnen all 



mussen op e strikte Minimum reduzéiert ginn an 

onnéideg Formalitéite mussen ofgeschaaft ginn. All 

dem Enseignant seng Energie soll sech op seng 

Haaptmissioun, d’Schoulhale, konzentréieren. 

Och bei der Hëllef fir d’Kanner mat spezielle Besoinen 

muss den administrativen Opwand op e Minimum 

reduzéiert ginn. Mir brauchen eng séier an 

onbürokratesch Hëllef fir dës Kanner. Hëllef um Kand 

muss am Mëttelpunkt stoen, an net d’Prozeduren.  

Zefridden ass den SNE/CGFP awer, dass de Minister 

elo endlech enger laangjäreger Fuerderung vum 

SNE/CGFP Rechnung dréit. Esou soll elo endlech eng 

Rekrutementscampagne lancéiert ginn, mam Zil, onse 

Beruff ze promovéieren, esou wéi aner Ministèren dat 

mat Erfolleg gemaach hunn. 

Wou mir vun Attraktivitéit schwätze musse mir 

natierlech och iwwert déi sougenannte Quereinsteiger 

schwätzen. 

B. De Quereinsteiger 

De MENJE huet jo wëlles, ab nächstem Joer, wann déi 

éischt Quereinsteigermesure ausleeft, den Detenteure 

vun engem Bachelordiplom, deen am Zesummenhang 

mat der Schoul steet (Psychologie, Sproochen, 

Mathematik, Sozialwëssenschaften, Pedagogik, etc.) 

d’Méiglechkeet vun engem Studium vu 60 ECTS op 

der Uni.lu ze ginn. Dëse soll hinnen dann den Zougang 

zum Schoulmeeschteschberuff erlaben.  

Dass elo einfach eng nei Versioun vu Quereinsteiger 

soll agefouert ginn, ass sech d’Saach awer an den Ae 

vum SNE/CGFP da wierklech ze vill einfach gemaach. 

Fir den SNE/CGFP kann dat net d’Léisung sinn! Den 

neie Projet vu Quereinsteiger wäert vun de Studenten, 

déi de reguläre Wee iwwert e Studium vun den 

Erzéiungswëssenschaften ageschloen hunn, alt nees 

wéi e Schlag an d’Gesiicht empfonnt ginn. Firwat sollt 

ee sech vun Ufank un an e Studiegang an 

Erzéiungswëssenschaften aschreiwen, wann ee och no 

engem Bachelor an engem Fach, dat am 

Zesummenhang mat der Schoul steet, an no engem 

«Crashstudium» an den Erzéiungswëssenschaften de 

Schoulmeeschteschberuff kann ergräifen?  

Den SNE/CGFP gëtt ze bedenken, dass den Diplom 

vum Bachelor an Erzéiungswëssenschaften, also de 

reguläre Wee zum Beruff vun der Léierin an dem 
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Schoulmeeschter, eng « Einbanstrooss » ass, déi just 

zum Schoulmeeschteschberuff féiert, wärend de Wee 

iwwert de Quereinsteiger, och deen neie 

Quereinsteigerprogramm, engem eng vill méi grouss 

Palett u Méiglechkeete léisst, wéi de reguläre Studium 

an den Erzéiungswëssenschaften. 

Den SNE/CGFP fäert dofir, dass sech duerch dëse 

Projet vum Minister Meisch 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. 

Hei hätte mir ons e bësse méi Courage vum Minister 

erhofft an erwaart. Mir brauchen nohalteg Äntwerten 

op d’Penurie un Enseignanten an dat kann nëmme 

geschéien, wann de Beruff revaloriséiert, an 

doduercher méi attraktiv gëtt. 

Wann den Här Meisch seet, dass Schüler mat 18 Joer 

nach net all wëssen, wat si am spéidere Liewe wëlle 

maachen, dann huet hien doutsécher Recht. Amplaz 

elo awer en neie Quereinsteigerprogramm anzeféieren, 

hätt den Här Minister déi regulär  

Ausbildung vum Léierpersonal reforméiere sollen. E 

Bachelor an engem Fach a Relatioun mat der Schoul 

an duerno e Masterstudium an de « Sciences de 

l’Education » mat engem Ofschloss um Niveau vun 

engem Masterdiplom ass an den Ae vum SNE/CGFP 

déi beschtméiglechst Ausbildung fir Léierpersonal vum 

« Enseignement Fondamental ».  

Domadder wär dee vum Här Meisch opgeworfene 

Problem, dass jonk Leit nach net wëssen, wat si am 

spéidere Liewe maache wëllen, fir all d’Studente 

geléist. Et féiert eben definitiv kee Wee laanscht e 

Masterstudium fir d’Enseignanten, well d’Defien an 

d’Uspréch un de Beruff definitiv an den nächste Joren 

net ofhuele wäerten. 

Fir den SNE/CGFP ass et kloer: An dësem Dossier 

wäerte mir net labber loossen.  

Well d’Ausdauer fir Fuerderungen ze stellen huet 

heiansdo dann awer Erfolleg. 

Esou gëtt, och duerch den Drock vum SNE/CGFP, 

d’Zuel vun de Studenten an den 

Erzéiungswëssenschaften op der Uni.lu signifikant 

erhéicht. 

C. Contingent 

Beim Contingent schéngt den Drock vum SNE/CGFP 

nach net héich genuch gewiescht ze sinn, well an 

deem Dossier ass nach ëmmer glat a guer näischt 

geschitt. 

Fuerderunge vum SNE/CGFP sinn op jiddwer Fall nach 

ëmmer déi selwecht: 

- Eng Adaptatioun vum «Mode de calcul». 

D’Klassemoyenne fir d’Berechnung vum Contingent 

muss vu 16 op 15 erofgesat ginn; 

- Den « Indice social » muss de « Contingent de base » 

méi staark  beaflosse kënnen an et doduerch 

erlaben, méi Personal an déi Schoulen ze kréien, 

wou d’sozial Begebenheeten net esou gutt sinn 

- D’Schüler mat spezifesche Besoine mussen och 

onbedéngt am Contingent berücksichtegt ginn. 

- Fir den Erausfuerderungen am Zykel 1 gerecht ze 

ginn a fir d’Kanner besser op den Zykel 2 

virzebereeden, mussen d’Ressourcen am Zykel 1 

erhéicht ginn. Genau esou wéi et am Précoce de 

Fall ass, fuerdert den SNE/CGFP eng zweet 

Persoun an all Klass vum Zykel 1.  

D. Task Force 

Mir brauchen an eise Schoule genuch a gutt forméiert 

Léierpersonal, fir eis Kanner beschtméiglech 

encadréieren a fërderen ze kënnen. Mee just mat méi 

Léierpersonal eleng kréie mir déi komplex a schwiereg 

Situatioun an eise Schoulen net an de Grëff. Mir 

brauchen an all Schoul eng Preventiouns- an 

Interventiounsstruktur, bestoend aus Spezialisten aus 

verschiddenen Domänen, wéi zum Beispill 

Educateuren, Infirmier/-ièren an Assistant(e)-sociallen, 

fir nëmmen déi ze nennen. Dofir fuerdert den 

SNE/CGFP an all Schoul esou eng Interventiounstrupp, 

eng sougenannten Task Force. 

Dës Task Force kéint direkt intervenéieren, wann et an 

enger Klass brennt, fir dass den normalen Unterrecht 

net gestéiert gëtt. Des Weidere kéint dës 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. 

Wéi schonn e puermol gesot: Et géif dëser Task Force 

definitiv net un Aarbecht feelen. 

Des Weidere muss d’Zuel vun I-EBSen erhéicht an 

d’ESEB-Ekipp personell verstäerkt ginn. Mir brauchen 

dëst spezialiséiert Personal, well d’Zuel u Kanner mat 

spezifesche Besoinen ëmmer méi zouhëlt. 

Et kann net sinn, dass weder eis I-EBSen nach 

d’Personal aus den ESEB-Ekippen net ersat ginn, wa si 

krankheetshalber feelen. Dëst ass en absolutten No-Go 

fir den SNE/CGFP! Dofir fuerdere mir, dass och e  

« Pool de Remplaçants » geschafe gëtt, fir dat 

spezialiséiert Personal, dat an der Grondschoul 

intervenéiert, ze ersetzen. 

A wa fir e Kand de reguläre Schoulbesuch net méi 

méiglech ass, da soll eng temporär Betreiung an den 

adequate Kompetenzzentren direkt kënne garantéiert 

ginn. Bei verschiddene Kompetenzzentren muss et do 

zu engem Sënneswandel kommen. An den Ae vum 

SNE/CGFP si Kompetenzzentren net just do, fir 

d‘Enseignanten ze coachen oder ze beroden, mee hir 

Haaptmissioun misst et sinn, Kanner, déi besonnesch 

Besoinen, Verhalensproblemer oder Léierdefiziter hunn, 

mat hirem spezialiséierte Personal ze encadréieren an 

opzefänken.  

Mir soen Iech Merci fir Är Opmierksamkeet. 

Patrick Remakel, President vum SNE/CGFP 

Patrick Remakel,  
President sne/CgfP
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A la suite de l’allocution thématique de David Edwards, 

secrétaire général de l’Internationale de l’Éducation, 

Larry Flanagan, président du CSEE a invité les 

syndicats de l’éducation à se mobiliser pour 

revendiquer une éducation de qualité et inclusive.  

Selon lui, nous devons faire pression sur les 

responsables politiques afin de faire entendre nos 

revendications. L’expertise des enseignants doit être 

prise en compte dans les politiques éducatives, car ce 

sont eux qui connaissent au mieux les besoins du 

personnel enseignant. 

Un des moments forts de la conférence, était 

certainement la participation en ligne de Georgiy 

Trukhanov, président du syndicat ukrainien du 

personnel de l’éducation et des sciences, qui a 

expliqué que son syndicat avait conclu un accord avec 

le ministère de l’Éducation afin d’interdire tout 

licenciement et de maintenir le salaire moyen, ainsi que 

de garantir le droit de travailler à distance. Les 

délégués ont exprimé leur solidarité envers le personnel 

enseignant ukrainien et la Résolution pour la paix en 

Ukraine a été approuvée à l’unanimité.

La conférence spéciale du Comité syndical européen 

de l’éducation (CSEE), la région européenne de 

l’Internationale de l’Éducation, s’est déroulée les 5 et 6 

juillet 2022 à Liège. 

Les représentants des affiliés du CSEE ont discuté de 

trois documents clés : 

• Une résolution sur le thème de la conférence :  

« Engagement et activités des syndicats en Europe : 

se mobiliser pour une éducation publique de qualité, 

au profit des élèves, et pour une amélioration du 

statut de l’ensemble du personnel de l’éducation » 

• Une résolution en faveur de la paix en Ukraine 

• Un document d’orientation politique : « Renforcer le 

statut et l’attrait de la profession enseignante » 

Après l’accueil des participants par la ministre de 

l’Éducation de la Communauté germanophone de 

Belgique, Stefaan Hermans, directeur de la stratégie 

politique et de l’évaluation à la Direction générale 

Éducation, Jeunesse, Sport et Culture de la 

Commission européenne a souligné l’importance du 

dialogue social, inscrit dans le Traité européen.  

Solidarité  
internationale
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que les enseignants bénéficiant d’un ou de plusieurs 

congés de maternité, de congés parentaux et/ou d’un 

service à temps partiel n’arrivent parfois pas à remplir 

les conditions d’accès aux grades 13 et 14 après 

respectivement 12 et 20 années de grade depuis la 

première nomination, même s’ils ont suivi le nombre 

d’heures de formation continue exigé et prescrit par le 

règlement grand-ducal modifié du 23 mars 2009 fixant 

la tâche des instituteurs de l’enseignement 

fondamental.  Il en va de même pour les institutrices et 

les instituteurs repris dans le « tableau indiciaire 

transitoire de la Rubrique Enseignement » qui, eux-

aussi, ne peuvent souvent pas satisfaire aux conditions 

d’accès à l’échelon 14 du grade E5.  

Le SNE/CGFP ne peut accepter que des enseignants 

soient pénalisés en se voyant refuser une promotion ou 

un avancement parce qu’ils ont  bénéficié de congés 

et/ou de services à temps partiel qui leur ont été 

accordés et qui ont été souvent pris pour élever leurs 

enfants. 

Partant, le SNE-CGFP demande avec insistance que le 

Ministre de la Fonction publique et le Ministre de 

l’Éducation nationale trouvent une solution à cette 

situation intolérable et prennent les mesures 

nécessaires pour remédier à cette discrimination. 

 

Le comité central du SNE/CGFP 

L’article 13 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le 

régime des traitement et les conditions et modalités 

d’avancement des fonctionnaires de l’État arrête les 

conditions d’accès des enseignants du groupe de 

traitement A2 aux grades 13 et 14. 

Ainsi l’accès au grade 13 est subordonné à 

l’accomplissement d’au moins douze années de grade 

depuis la première nomination et à la condition d’avoir 

accompli au moins 12 jours de formation continue, ce 

qui correspond dans l’enseignement à l’équivalent d’au 

moins 72 heures de formation. De même, 

l’avancement en traitement au grade 14 est soumis à 

l’accomplissement de vingt années de grade à 

compter de la première nomination et à la condition 

que l’enseignant puisse se prévaloir d’au moins 30 

jours de formation continue, correspondant à 

l’équivalent d’au moins 180 heures de formation. 

Pour les enseignants auxquels s’applique le régime 

transitoire (instituteurs et institutrices classé(e)s au 

grade E5 du tableau indiciaire transitoire de la Rubrique 

Enseignement), l’article 50, paragraphe 5 de la loi 

modifiée du 25 mars 2015 précitée précise qu’ils 

doivent avoir accompli au moins trente journées (180 

heures) de formation continue au cours de leur carrière 

avant de pouvoir accéder à l’échelon 14 et suivants du 

grade E5. 

Le SNE/CGFP rappelle que le nombre d’heures de 

formation continue à accomplir obligatoirement par les 

enseignants bénéficiant d’un service à temps partiel ou 

de certains congés (p.ex. congé parental à mi-temps) 

est fixé proportionnellement au nombre d’heures que 

les instituteurs assurant un service à temps complet 

doivent effectuer. Tout en soulignant le bien-fondé de 

cette disposition, le SNE/CGFP constate néanmoins 

Accès à l’échelon 14    
Les enseignants bénéficiant d’un service à temps partiel  
ou de divers congés sont désavantagés
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Inscription : 

https://ssl.education.lu/ifen/descriptionformation?idFormation=281680

Date et heure / Termin 
Date : le mardi 22 novembre 2022 de 18h30 à 20h30 
Lieu :  Syndicat National des Enseignants - SNE -  
           Salle des conférences

Formatioun 
continue IFEN : Code: D4-e-26

Animal Horror Cinema - Tiere,  
Fabelwesen und urzeitliche Giganten 
als filmische Monster und Spiegel 
zeitgenössischer Ängste  
Referent :       Yves Steichen, Filmhistoriker am CNA 

 

 

Objectifs / Zielsetzung 
Savoirs : 
Les participant/e/s connaissent les liens  
entre cinéma et politique. 
 
Savoir-faire : 
Les participant/e/s sont capables de: 
- comprendre et 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 
 
Attitude : 
Les participant/e/s sont amené/e/s à appréhender le film comme outil de l'éducation aux médias.

Yves steichen

Contenu / Inhalt 
King Kong (1933), The Wolf Man (1941), Formicula, Godzilla (beide 1954), The Birds (1963), Jaws 
(1975), The Fly (1986) und Jurassic Park (1993) – seit den Anfängen der Filmgeschichte spielen 
kleine wie überlebensgroße, noch existierende wie bereits ausgestorbene, natürliche wie 
übernatürliche Tiere, Fabelwesen und Organismen eine zentrale Rolle im Horrorkino. Als filmische 
"Monster" erscheinen sie auf der großen Leinwand oftmals größer und bedrohlicher als in der 
Realität. Nicht selten warnen sie uns Menschen vor Hybris und allzu gedankenlosen 
wissenschaftlichen oder militärischen Eingriffen in die Natur – sie fungieren damit gewissermaßen 
als Spiegel gegenwärtiger Angstfantasien. 

Der Vortrag präsentiert, untermalt von zahlreichen Filmausschnitten, einige der ikonischsten 
Tiermonster der Kinogeschichte und verortet sie in ihrem jeweiligen politisch-kulturellen Kontext. 

 
Approche méthodologique / Arbeitsformen 
Présentation ponctuée par de nombreux extraits de films; le conférencier encourage les 
participant/e/s à échanger des avis et à discuter de manière informelle des films présentés. 

 
Informations pratiques / Praktische Hinweise 
Public cible :       Personnel enseignant et éducatif



Newsletter
Den sne/CgfP invitéiert 
Komm mat an de Kino! 

Den SNE/CGFP invitéiert seng Memberen mat hire 
Kanner oder Enkelkanner an de Kino: 
No der Virstellung kréien déi jonk Visiteuren eng 
Iwwerraschungstiitchen. 

Zilgrupp:   all Membere vum SNE/CGFP 
                  mat hire Kanner (ab 3 Joer)  
                  De Film ass op Däitsch. 
Datum:     Sonndes, den 4. Dezember 2022  
                  um 14h00. 

Empfang:   ab 13h00. 

Plaz:  

 

 

 

Zuel:         limitéiert, déi éischt si vir. 
Präis:        gratis 

Umeldung: events@sne.lu  

Bei der Reservatioun w.e.g. äre Numm uginn a wéi vill 
Erwuessener (1 oder 2) a Kanner derbäi sinn. 
Dir kritt eng Bestätegung, datt Är Plaze reservéiert 
sinn. 
D'Ticketen kritt dir op der Plaz.



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

ONLINE am Shop bestellen : 
https://sneeditions.shop/shop/
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«Déi positiv Wierkunge  

vun der Uechtsamkeet /Mindfulness op d'gehieralterung» 

Conférencier:   Marie-Paule Theisen, docteur en Psychologie an SNE-Member 

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

Dauer: 60 min + X; duerno e Patt an e puer Schneekegkeeten 

Datum: Dënschdeg, den 15.11.2022 um 17h00 

Plaz: Siège vum SNE / 11-13 rue des Ardennes, L-1133 Lëtzebuerg-Bouneweg 

(Parking Sous-terrain Centre Culturel de Bonnevoie; Arrêt Autobus Dernier Sol-Leschte Steiwer oder 
Bouneweg Léon XIII) 

Zuel: max 30 Persounen  

Umeldung: events@sne.lu oder 48 11 18-1 bis den 10. November um 16h00 

(D’Participantë kréie per Mail eng Confirmatioun.) 

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

Frou si mir nach ëmmer iwwert all Zouschrëfte fir eis 

Rubrik « Al Schoul -neit Liewen ». Ganz frou wäre mir, 

wann Dir Iech zu vill Leit op eis Aktivitéite géift umellen. 

Duerfir sinn an Zukunft eis Aktivitéite fir all SNE-

Memberen op, mat Prioritéit awer fir d’Senioren ab 55 

Joer.

Nervenzellen, die sogenannte adulte Neurogenese, und 

zwar bis ins hohe Alter. Lebenslang entwickeln sich 

Neuronen im Hippocampus, einer zentralen 

Schaltzentrale unseres Gehirns. Durch neue 

Lernprozesse, wie z. B das Trainieren von 

Grundhaltungen der Achtsamkeit, können sich im 

Gehirn neuronale Schaltkreise entwickeln und 

umorganisieren. 

 

Wenngleich Achtsamkeit kein Allheilmittel ist, kann die 

regelmässige Achtsamkeitspraxis Stress reduzieren, 

Klarheit schaffen und bei einer Vielzahl von 

Beschwerden äußerst wirkungsvoll sein.  

 

Sogar die Hirnalterung kann verlangsamt werden und 

könnte Alzheimer sogar verzögern bzw. verhindern. 

Wahrlich ein Jungbrunnen für geistige Fitness! 

 
Dr. Marie-Paule Theisen  

Dr. Marie-Paule Theisen, Jahrgang 1942, war lange als Vorschul- und Primärschullehrerin 
tätig. Nach dem tragischen Treppensturz ihrer lieben Verwandten nahm sie letztere 2005 zu 
sich und umsorgte sie 13 Jahre lang. Ab 2011 erwarb sie an der Uni Lu den Master in 
Gérontologie und promovierte 2017 im Fachbereich Psychologie, um achtsam und wirksam 
ihre Tante zuhause zu pflegen (Studium und Forschung in Nachtschicht).  

Nach ihrer Promotion in Psychologie, der Ausbildung zum zertifizierten MBSR teacher und 
einem DU médecine méditation neurosciences (Unistra) lehrt sie heute das Konzept 
Achtsamkeit im Masterstudiengang Gerontologie u. a. an der Uni-Lu, gibt MBSR-Kurse und 
Konferenzen zur Lebensform Achtsamkeit im Großherzogtum. 

Léif KollegInnen 

 

D’Rentrée ass eriwwer a mir kommen zu de leschten 

Aktivitéite vum Joer 2022. Dir fannt dës Kéier 

d’Ausschreiwunge fir der Madame Theisen hir 

Konferenz a fir eis Visitt am Stroossbuerger 

Europaparlament.  

 

Doriwwer eraus trëfft sech eisen Aarbechtsgrupp am 

Hierscht e puermol, fir och fir d’Joer 2023 flott an 

interessant Aktivitéiten ze organiséieren. Wann dir 

originell Virschléi hutt, da mellt Iech op 

sne@education.lu.  

Déi positiv Wierkunge  
vun der Uechtsamkeet/Mindfulness 
op d’Gehieralterung
Abgeleitet von dem Gemälde «der Jungbrunnen» des 

Malers Lucas Cranach aus dem Jahre 1546, wo es gilt, 

das Altern (nur) von Frauen durch einen 

Verjüngungsbad hinauszuzögern, wird dieses Bild für 

erwachsene Menschen des digitalen und gestressten 

Zeitalters von der Autorin als Metapher neu 

interpretiert.  

Durch ACHTSAMKEIT wird das 
Gehirn zum Jungbrunnen der 
Neuroplastizität.  

Neuroplastizität ist die Fähigkeit des Gehirns, sich 

während des gesamten menschlichen Lebens zu 

verändern und zu wachsen (Frith et al. 2011). Wie ein 

Muskel wachsen Bereiche in unserem Gehirn umso 

stärker, je mehr wir sie benutzen; «use it or lose it».  

Darüber hinaus bildet das erwachsene Gehirn neue 
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musse laang Weeër fueren, a besonnesch am Wanter 

kommen d’Schüler dacks mat Verspéidung an hirer 

Schoul un. D’Stroosse vun Eesbech oder Roudersen 

vum Ourdall erop op Housen oder Duerscht si géi an 

am Wanter net spaasseg ze fueren! 

1995. Eng nei Aarbechtsmethod mécht hir éischt 

Schrëtt an d’Schoulliewen; zu Duerscht am 

Niewenzëmmer stinn zwee Occasiounscomputer, déi 

eng Bank der Schoul geschenkt huet. Am Ufank 

déngen déi modern Rechner haaptsächlech als 

Schreifmaschinnen. Et mécht de SchülerInne Spaass, 

domadder ze schaffen. 

Dee schwierege Schülertransport a vill aner 

Iwwerleeunge bréngen d’Gemengeresponsabel dozou, 

eng Gemengefusioun mat den Nopeschgemengen 

anzegoen. Am Hierscht 1998 mécht d’Zentralschoul 

Park Housen hir Dieren op. Elo kann d’Schoul 

Duerscht definitiv eng nei Aufgab kréien; si gëtt zum 

Versammlungsraum vun de Veräiner. 

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

Visitt vum europaparlament 

zu stroossbuerg  

mam europadeputéierte Christophe Hansen 
Aktivitéit: Dagesausfluch 
Zilgrupp:  all Membere vun SNE an hir/e 
Conjoint/e; Prioritéit fir Memberen ab 55 Joer 
Programm: 06.30 Auer: Départ 
10.00 Auer: Visitt vum Europaparlament mam 
Christophe Hansen 
Mëttegiessen zesummen 
Duerno fräi Zäit (Muséeën; Chrëschtmaart;  
Butteker asw.) 
18.00 Auer: Retour op Lëtzebuerg 
Datum: Dënschdeg, den 13. Dezember 2022 
Plaz: Départ P&R Howald 
Umeldung: events@sne.lu oder 48 11 18-1 
bis den 1. Dezember um 16h00 

(D’Participantë kréie per Mail eng 
Confirmatioun.) 

Andeem ee sech fir dës Aktivitéit 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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vum Gilles Hoffmann 

Duerscht ass e klengt Duerf uewen um Héichplateau 

vum Éislek. Et gehéiert zur Gemeng Park Housen. Hei 

goungen nom Krich all d’Kanner aus dem Duerf, vum 

1. bis zum 6. Schouljoer, an d’Schoul. Am Joer 1949 / 

50 waren dat 17 Schoulkanner. Well awer vun 1963 bis 

1967 ze wéineg Kanner am Duerf waren, nämlech 

manner wéi 10, sinn och nach d’Schüler aus der 7. 

Klass hei ënnerriicht ginn. Dunn, ab 1967, sinn 

d’Kanner aus dem 4., 5. a 6. Schouljoer vun Duerscht 

an dem Nopeschduerf Näidsen hei an d’Schoul gaang. 

Well am Fréijoer 1977 ze wéineg Kanner (8) am 

Schoulalter sinn, mécht d’Schoul hir Dieren zou. 

D’Kanner ginn op House geféiert.   

Awer am Joer 1985 gëtt d’Schoul Duerscht rëm 

reaktivéiert, d’Eeklassesystem an eng ze grouss 

Schülerzuel fuerdere méi Plaz. D’Kanner aus der 

Gemeng ginn a verschiddenen Dierfer ënnerriicht; zu 

Housen, zu Duerscht, zu Eesbech. D’Schülerbusse 

Al Schoul – neit Liewen 
Duerscht / Dorscheid

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 Musikshaus, 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. 

De Christophe Hansen, gebuer den 21.2.1982 ass e 

lëtzuebuergeschen CSV-Politiker. Hien huet vun 2002 

bis 2007 zu Stroossbuerg Geowëssenschaften, 

Geopolitik an Ëmweltrecht studéiert an dee Studium 

2007 mat engem Master Diplom ofgeschloss. 

Vun 2007 bis 2014 huet hien als politesche Beroder 

vun der Europadeputéiert Astrid Lulling geschafft.  

Hien ass zënter Oktober 2011 Member vum 

Gemengerot vu Wanseler. 

 

De Christophe Hansen ass zënter September 2018 

Deputéierten am Europaparlament a krut 2019 säi 

Mandat als ee vun de sechs Lëtzebuerger Deputéierten 

am Europaparlament confirméiert. 



Dëst Buch werft en anere Bléck op de 
Rechenunterrecht an der Schoul an zwar de Bléck aus 
der Siicht vum Kand. Elo kann ee sech denken, dass 
dat jo näischt Besonnesches ass. D’Kanner sti jo 
ëmmer am Mëttelpunkt, mir probéiere jo ëmmer, fir eis 
esou wäit wéi méiglech an d’Kanner eranzeversetzen. 
An awer hunn ech wärend dem Liese gemierkt, wéi 
«Lehrerzentriert» een dann awer, trotz alle gudde 
Virsätz, heiansdo un dës Problematik erugeet. A 
propos Problematik, wat gëtt dann elo an dësem Buch 
genee thematiséiert, wann et net, wéi gesot, d’Diagnos 
oder d’Fërderung vu Kanner mat 
Recheschwieregkeeten ass? 

D’Auteuren erklären, wéi d’Kanner rechne léieren (an 
net, wéi se léiere sollen), aus de Kanner hirer 
Perspektive, also wat bei hinne virgeet, wéi si 
iwwerleeën, a wou déi Iwwerleeungen hierkommen, déi 
mir als Feeler wouerhuelen. Beim Liese sinn ech mir 
effektiv méi wéi eng Kéier bewosst ginn, dass ech vill 
ze oft d’Tendenz hunn, fir d’Kanner ze verbesseren, 
ech hinnen de «richtege» Rechewee ganz gär a mat vill 
Gedold nach eng Kéier erklären, mir awer net oft 
genuch d’Fro stellen, wou dëst Mëssverständnes 
tëschent mengen Erklärungen an de Kanner hirer 
Interpretatioun eigentlech hierkënnt. 

Am Buch selwer ginn et ëmmer erëm interessant 
Beispiller, déi weisen, wéi d’Kanner iwwerleeën. Oft hat 
ech beim Liesen en Aha-Effekt an hunn u Kanner 
geduecht, déi ech selwer a menge Klassen hat an 
hunn. D’Auteure stellen och ëmmer erëm Aufgaben, 
déi ee selwer zum Iwwerleeë bréngen an et gëtt ee 
sech bewosst, wéi et muss sinn, wann een als Schüler 
virun engem kniwwelege Problem steet. 

Fir mech perséinlech war besonnesch interessant, wéi 
d’Auteuren un de Sujet vun der Evaluatioun eruginn an 
d’Spannungsverhältnis tëschent der individueller an der 
sachlecher Bezugsnorm beliichten, wat fir mech als 
Léierin effektiv ëmmer e groussen Dilemma duerstellt. 

Bicher zur Fërderung vu Kanner mat 
Recheschwieregkeete ginn et der genuch, dofir war 
ech frou, dass ech hei onerwaart an duerch Zoufall op 
e Buch gefall sinn, wat un dëse Sujet emol aus engem 
ganz anere Bléckwénkel erugeet. 

Wéi ëmmer, vill Spaass beim Liesen. 

D’Vanessa schetgen  

ass enseignante am Cycle 1  

an der gemeng Hesper 

an éischt Vize-Presidentin  

vum sne/cgfp.

Buchtipp 

Kinder & Mathematik 
Was erwachsene wissen sollten 
 
Autor:    Hartmut spiegel 
             Christoph selter 
 
 
 
 

Auteur : Vanessa schetgen

ech hunn dëst Buch ganz spontan kaf. 
Titel gelies -  matgeholl. ech hat mir 
eigentlech erwaart, dass d’Buch géif 
erklären, wéi ech soll mat Kanner 
ëmgoen, déi schwieregkeeten am 
Rechnen hunn, wéi ech dat erkenne 
kann, wéi ech si geziilt fërdere kann. 
Dat war net dat, wat ech am Buch 
erëmfonnt hunn, an awer huet 
d’Lecture mech net enttäuscht. 









Impressum

Rédaction:  

11-13, rue des Ardennes 

L-1133 Luxembourg/Bonnevoie 

sne@education.lu 

 

Parution:  

6 fois par an  

Distribution gratuite  

aux membres du sne/cgfp 

Prix d’un abonnement annuel: 20€ (+ frais d’envoi) 

 

Impression:  

sne éditions s.à r.l. 

B.P. 2437 

L-1024 Luxembourg 

 

Publicité:  

À envoyer à l’adresse postale. 

Les tarifs sont transmis sur demande.  

La reproduction d’articles, même par extraits,  

n’est autorisée qu’en cas d’indication de la source.  

Deux exemplaires justificatifs doivent être envoyés  

au sne/cgfp. Les articles signés ne reflètent pas  

nécessairement l’avis du syndicat.








