Projet d’apprentissage SUR SCène
Léieren duerch theaterspillen

Aleedung
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An deene leschte véier Joer haten d’SchülerInnen
aus der Voie de préparation vum Lycée des Arts
et Métiers zu Dummeldeng d’Méiglechkeet, an
enger Theaterklass ze léieren. Ënnert dem Numm
„Projet d’apprentissage sur scène“ (PASS) gouf
en handlungsorientéiert Konzept entwéckelt, bei
deem d’SchülerInne vu jeeweils enger 6P an enger
5P konnten an d’Welt vum Theater antauchen an
dobäi gläichzäiteg un hire Kompetenzen an deene
verschiddene Modülle schaffen.
Dëst Dokument gëtt Iech en Iwwerbléck, wéi
de Projet PASS funktionéiert, an erkläert, wéi
d’SchülerInne vun dëser Aart ze léiere profitéiert hunn.
Gläichzäiteg wëll et Iech eng Iddi ginn, wéi een
déi handlungsorientéiert Approche vum Projet
PASS och an anere Schoule kann ëmsetzen.
Duerfir gëtt ëmmer erëm op alles higewisen,
wat ze berücksichtegen ass, fir datt och Är Projeten
e Succès ginn.
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Wat war d’Iddi vum
„ Projet d’apprentissage
sur scène“ a wat säin Zil?
An d’Voie de préparation kommen oft déi SchülerInnen,
déi am Fondamental net all d’Soclen erreeche konnten.
D’Erfarung huet am Laf vun de Jore gewisen, datt eng Rei
vun deene Jonken och am modulare System vun der Voie
de préparation net genuch Modüllen erreechen, fir dono Zougank
zur Formation professionnelle ze kréien.
Dacks mierken d’Enseignantë schonn op der 7e, datt SchülerInnen
d’Motivatioun fir ze léiere verluer hunn, bis dohinner wéineg
Selbstvertraue konnten opbauen an duerfir och net u sech an hir
Kompetenze gleewen. Si schéngen hir Zäit an der Schoul ofzesëtzen,
ouni wierklech eppes vun de Coursë matzehuelen.
Déi klassesch Unterrechtsmethoden hunn am Enseignement
fondamental bei hinnen net zu engem Succès gefouert, duerfir sollt en
neie Wee fonnt ginn. E Grupp vun Enseignanten aus dem Lycée des
Arts et Métiers huet 2015 decidéiert, e Projet op d’Bee ze stellen,
bei deem de Jonken an säin individuelle Léierprozess am
Mëttelpunkt stinn. D’Erausfuerderung war d’Fro, wéi een déi
SchülerInnen erëm fir d‘Léiere begeeschteren a si bei hirer
schoulescher a perséinlecher Entwécklung begleede kann.
Séier wor kloer, datt en handlungsorientéierte Projet,
bei deem e Produit muss erschafft ginn, sech am Beschte
géif eegnen, sou datt d’SchülerInne gesinn, firwat si sech
an alle Modüllen aktiv sollen abréngen. D’Zil ass, fir déi Jonk iwwert
eng stänneg Begleedung an en handlungsorientéiert Schaffen op
en Neits ze motivéieren.
De Choix ass dunn op den Theater gefall, well pro Trimester eng
Produktioun kann erschafft gi mat allem, wat dozou gehéiert: eng
Geschicht erfannen, déi op den Theemen, déi d’SchülerInne grad
beschäftegen, baséiert; den Text schreiwen; sech an der Aussprooch
üben; eng Roll léieren, awer och Kostümer a Requisitte fabrizéieren;
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e Bünebild entwerfen a bauen; e Sall reservéieren; Tickete verkafen
a villes méi. Dacks ass de Gebrauch vu Friemsproochen eng Barrière
fir d’SchülerInnen: iwwert den Theater gëtt hinnen dës Angscht geholl.
Bei all deenen Aufgabe kënnen d’SchülerInnen nei Kompetenzen
entwéckelen. Si sinn en aktiven Deel vum Grupp an erëm an de Schoulalldag
integréiert, si kënnen hir al Ängschten ofleeën, well de berüchtegte
Prüfungsdrock fort ass. Eng Theateropféierung ass zwar och en Challenge,
mee op der Bün ze stoe mécht Spaass an um Schluss gëtt et ëmmer Applaus.
D’SchülerInne léieren iwwert dëse Wee souwuel schoulesch wéi och sozial
Kompetenzen, déi si herno am Beruffsliewe brauchen. D’Optrëtter veränneren
de Bléck vun den Elteren op hir Kanner a vun de SchülerInnen op sech selwer.
Si sinn extreem houfreg op hiert Endprodukt, a si kréien d’Bestätegung, datt si
ganz vill Potential a Kapazitéiten hunn.
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Wien ass d’Zilgrupp
vum Projet PASS ?
Beim Projet PASS goufen déi SchülerInnen erausgesicht, bei deenen
een op der 7e gesinn huet, datt et hinne schwéierfält, déi éischt
Modülle vun der Voie de préparation ze packen. Den Enseignanten
ass séier opgefall, dass dës SchülerInnen sech beim klassesche
Léieren net ugeschwat gefillt hunn; och waren si net amstand,
mat deem Material, dat virgesinn ass, ze schaffen, haaptsächlech
well si beim Liesen a Schreiwe grouss Defiziter haten. Ausserdeem
ass opgefall, datt déi schrëftlech Prüfungssituatiounen net fir dës
SchülerInnen adaptéiert waren, well si Angscht haten, schlecht
ofzeschneiden. Des negativ Erfahrung haaten si oft an der
Grondschoul gemeet an daat hued vill vun hinnen geprägt.
Dës SchülerInne sollen am Projet PASS d’Méiglechkeet kréien,
fir nees mat Freed ze léieren an hir schoulesch, sozial a perséinlech
Kompetenzen ze erweideren. Et geet och drëms, hinnen ze weisen,
wat si alles kënnen – doduerch, datt si ganz Theaterproduktiounen
erschafen an op d’Bün bréngen. Bei dësem Projet erweideren si
hir Sproochekenntnisser, léiere plangen an organiséieren, üben,
viru frieme Leit opzetrieden an sech ze presentéieren. All dës
Kompetenze brauchen si herno an der Aarbechtswelt, respektiv
si kënnen hinnen hëllefen, hire Wee dohinner ze fannen.
Natierlech profitéieren och aner SchülerInne vun dëser Form
ze léieren, sou datt bei weideren handlungsorientéierte Projeten
d’Zilgrupp kann änneren.
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Piliere fir eng gutt Réussite
Fir den Aarbechtsgrupp ronderëm d’PASS-Klasse war vun Ufank
u kloer, datt de Projet just ze realiséieren ass, wann e puer Punkte
beim Léierpersonal berücksichtegt ginn:

1. Den Enseignant als Bezuchspersoun
Fir dësen handlungs- a produktiounsorientéierte Projet war et vun
Ufank un immens wichteg, datt d’SchülerInnen en enke Kontakt mat
den Enseignanten hunn an si reegelméisseg gesinn. Duerfir goufen
d’Enseignanten op de PASS-Klassen all Joer gefrot, fir esou vill
Stonnen ewéi méiglech an eng an därselwechter Klass
ze iwwerhuelen.
Dat ass natierlech eng Contrainte beim Opstelle vum Stonneplang,
mee et huet sech séier gewisen, datt d’SchülerInne ganz positiv
reagéieren, wann eng gewësse Kontinuitéit an de Schoulalldag
erakënnt.
Ausserdeem war et dem Grupp wichteg, datt d’Enseignantë vun
de Klassen oppe fir d’Grondgedanke vum Projet PASS sinn a Loscht
hunn, sech aktiv ze engagéieren.
An all de Jore vum Projet PASS ware virun allem d’Regentë wärend
ville Stonnen an der Klass a konnten sou eng ganz perséinlech
Relatioun zu deene Jonken opbauen. Si hunn am Normalfall all Dag
e puer Stonnen an der Klass enseignéiert an hunn de SchülerInnen
sou vermëttelt, datt si hir Bezuchspersoun sinn.
Dës Approche war ee Facteur vum Succès vun de PASS-Klassen
a kann anere Schoule just recommandéiert ginn, wa si en
handlungsorientéierte Projet wëllen op d’Bee setzen.
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2. Ënnerstëtzung duerch en/eng Spezialist/in
D’SchülerInne vun de PASS-Klassen haten an den allermeeschte
Fäll guer keng Erfarung mam Theaterspillen, an och fir déi meescht
Enseignantë war et e ganz neien Terrain. Duerfir war et wichteg,
an all Klass d’Ënnerstëtzung vun engem/r Spezialist/in ze kréien.
Am Laf vum Projet waren dräi verschidden TheaterpedagogInnen
am Asaz, déi jeeweils 3 – 4 Stonne pro Woch mat de SchülerInne
geschafft hunn.
Hir Aufgab war virun allem, de SchülerInnen an den Enseignanten
d’Basistechnike vum Theater ze vermëttelen an de kreative Prozess
mat virunzedreiwen.
Genee wéi den Enseignant muss den Theaterpedagog oder
d’Theaterpedagogin dës SchülerInne verstoen a bereet sinn,
sech op si anzeloossen.
Eng extern Fachpersoun kann an engem handlungsorientéierte Projet
virun allem am Ufank eng wichteg Ënnerstëtzung fir d’SchülerInnen
an d’Enseignantë sinn a si an dat neit Theemefeld eraféieren.
Allerdéngs muss dës Fachpersoun net permanent en Deel vum
Projet sinn, well d’Enseignantë jo vun hir léieren oder dono eventuell
als Multiplicateur fir hir AarbechtskolleegInne fungéieren.
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3. Assistance en classe
No kuerzer Zäit am Projet ass festgestallt ginn, datt eng Assistance en
classe wichteg wier, well d’Klass op déi Manéier bei de spillereschen
a beweegungsintensiven Aktivitéite besser kann encadréiert ginn.
Am Projet PASS gouf versicht, sou wäit et méiglech war, op
schrëftlech Kompetenzevaluatiounen ze verzichten; dofir ass en
zweeten Enseignant néideg, fir per Observatioun d’SchülerInnen an
den aktive Léiersituatiounen ze evaluéieren. Dat kann zum Beispill
beim Improviséiere vun engem neien Text sinn, beim Virdroe vun
enger gemeinsamer Aufgab oder beim Bastele vun de Requisitten.
Déi verschidden Etappe bis bei d’Theateropféierung si ganz
ofwiesslungsräich a goufen an déi Modüllen integréiert, wou
dat méiglech war. An deem Fall hunn d’Enseignantë probéiert,
déi verschidden Aufgabe mat den Ziler vum Modüll ze verbannen
a Léiersituatiounen ze kreéieren, déi gepasst hunn.
Zwee Enseignantë fir eng Klass virzegesinn ass natierlech en
Challenge fir all Schoul. Mee d’SchülerInne vun de PASS-Klassen
hunn immens vun dëser individueller Betreiung profitéiert. De Projet
PASS soll als Theaterklass weider am Lycée des Arts et Métiers
ugebuede ginn an natierlech gëtt elo gekuckt, ënnert wat fir enge
Konditiounen e méiglech wier, fir weider zwee Enseignanten op dëse
Klassen anzesetzen.
Bei all handlungsorientéiertem Projet ass et wichteg ze froen, ob a wéi
d’Schoulorganisatioun muss ugepasst ginn. Déi Contraintë mussen vun
Ufank u berücksichtegt ginn, fir datt de Projet gutt ka starten.
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Wéi gesäit de
schouleschen Alldag
am Projet PASS aus?
Déi zwou PASS-Klassen hunn
u sech e relativ klassesche
Stonneplang mat verschiddene
Modüllen, just datt am Horaire
3 – 4 Schoulstonne pro Woch
fir den Theatercours virgesi sinn.
Den Unterrecht an de Modülle
gesäit awer dacks anescht
aus ewéi gewinnt. Vill vun de
SchülerInne komme moies

an d’Schoul, ouni virdru Kaffi
gedronk ze hunn, a sinn deelweis
onkonzentréiert, well se hongreg
sinn. Den Aspekt vum Wellbeing
ass an de PASS-Klasse vun Ufank
u groussgeschriwwe ginn, an
duerfir gehéiert de gemeinsame
Kaffi dräimol an der Woch
mat dozou. D’Enseignanten
organiséieren d’Liewensmëttel,
an da gëtt no 8 Auer an der
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Kantin zesummen den Dësch
gedeckt a giess. Déi gemeinsam
Aktivitéite fërderen d’sozialt
Verhalen an d’Klasse kréien eng
Méiglechkeet méi, als Grupp
zesummenzewuessen.
Dernieft gëtt och vill Wäert
op Beweegung a frësch Loft
geluecht. Dofir sinn d’Klasse
reegelméisseg dobaussen an et
gëtt dacks dobausse geléiert.
Hei ass et vu Virdeel,
wann all Enseignant vill
Stonnen op der Klass
verbréngt, well da kënnen och
mol Outdoor-Aktivitéite gemaach
ginn, déi e bësse méi laang
daueren, ouni datt et Problemer
mam Stonneplang gëtt.
All déi Aktivitéite kënnen awer
just gemaach ginn, wann
d’SchülerInne Responsabilitéit
matdroen an aktiv an der Klass

matschaffen. Dofir gouf vun
Ufank un e Kader virgeluecht,
un deen sech jidderee
gehalen huet. Challengë
wéi de Wochekinnek (eng
Aart Tokeplang fir d’Disziplin
an der Klass) hunn och
dozou bäigedroen, datt
d’SchülerInne motivéiert waren
an d’Reegelen ëmmer méi
dacks agehalen hunn.
Gläichzäiteg ginn d’Eltere
reegelméisseg iwwert
d’Fortschrëtter am Projet
informéiert, well si eng wichteg
Stäip am Léierprozess sinn.
Sou gouf de Familljen op der 6e
matgedeelt, datt d’SchülerInne
keng klassesch Hausaufgabe
kréien, fir sou méi Zäit fir
Beweegung dobaussen ze hunn.
Ausserdeem hunn d’Familljen
Informatiounen iwwert e méi
bewossten Ëmgang mat den
neie Medie kritt.

Kënnen am Projet
PASS all d’Modüllen
enseignéiert ginn?
All déi Modüllen, déi an de Klasse
vun der Voie de préparation
ugebuede ginn, ginn och
beim Projet PASS ugebueden.
D’SchülerInnen hu weider
Unterrecht am Däitschen,
Franséischen, der Mathematik
an der Culture générale. An och
déi verschidden Optiounen an de
Sport bleiwen am Stonneplang.
Den Ënnerscheed zu den
anere Klassen ass de Fokus
op déi handlungsorientéiert
Léiermethoden; si maachen
d’Kärstéck vum Projet aus. An där
geplangten Theaterproduktioun

geet et drëms, an all Modüll
Situatiounen ze erschafen, an
deenen d’SchülerInnen hir
Kompetenze mussen erweideren,
fir datt d’Theaterstéck ka
fäerdeggestallt an opgefouert ginn.
An all Theaterproduktioun fannen
d’SchülerInne Situatiounen,
déi si encouragéieren, un hire
Kompetenzen ze schaffen.
Andeems si allkéiers en neit
Stéck op d’Bün bréngen,
entwéckelen déi Jonk sech
weider a gi gestäerkt, well se
gesinn, wat si alles kënnen
erreechen.
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Wéi eng Kompetenze gi
mam Projet PASS ëmgesat?
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Bei der Elaboratioun vum Projet PASS goufe véier pedagogesch
Ziler, déi am Mëttelpunkt vun der Aarbecht mat de SchülerInne stinn,
festgehalen:
• Stäerkung vum Selbstvertrauen duerch d’Participatioun
un engem konkreete Projet
• Stäerkung vum Selbstwäertgefill duerch d’Fanne vu senger Plaz
am Grupp
• Qualifikatioun duerch d’Zertifikatioun vun den erreechte
Kompetenzen am situative Kontext vum Projet
• Motivatioun duerch déi positiv Experienz am Projet, fir de weidere
schouleschen an/oder beruffleche Wee ze fannen
Fir des Ziler ze erreechen, war vun Ufank u kloer, datt de
Schwéierpunkt op de PASS-Klassen op d’Handelen an d’Schwätze
geluecht gëtt.
Beim Apprentissage sur scène leeft de Léierprozess am Kontext vun
enger Theaterproduktioun of. Sou eng Produktioun huet ëmmer ganz
vill Facetten, an dofir kënnen d’SchülerInnen un de virgeschriwwene
Kompetenzen an deene verschiddene Modülle schaffen.
Ee groussen Aspekt vum Projet ass den Ëmgang mat de Sproochen:
sech mëndlech matdeelen, zesumme kommunizéieren, een deem
aneren nolauschteren a villes méi. Dacks ginn déi gemeinsam
Iddie schrëftlech festgehalen, d’SchülerInnen erfanne kleng eegen
Zeenen oder schreiwen op d’Tafel. Och wann de Schwéierpunkt
op dem mëndleche Sproochgebrauch läit, kommen d’Schreiwen
an d’Liesen net ze kuerz an et gëtt och vill Wäert op Grammatik a
Rechtschreiwung geluecht.
Ganz wichteg sinn och déi transversal Kompetenzen. Wärend
dem Projet PASS ass séier opgefall, datt d’SchülerInnen sech am
Beräich vun de Sozial- a Selbstkompetenze staark weiderentwéckelt
hunn. Dat huet sech och bei de Stagen op der 5e gewisen, wou
d’Enseignanten dacks e positive Feedback kruten. Vill Patronen
hunn drop higewisen, datt d’SchülerInnen e frëndlecht an
héiflecht Optrieden hunn a sech gutt mat de Leit ronderëm an de
verschiddene Sproochen ënnerhale kënnen.
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Wéi gesäit d’Bewäertung
vun de Kompetenzen aus ?
An der Projetsiddi gouf vun Ufank u festgehalen, datt am Projet
PASS klassesch Prüfungssituatioune mat schrëftlechen Tester
sollen evitéiert ginn. Déi ausgesichte SchülerInnen hunn bis dohin
dacks schlecht Erfarungen domat gemaach, wat e wichtege Grond
ass, firwat vill vun hinne keng Motivatioun méi hunn, fir an d’Schoul
ze kommen. Ouni Evaluatioun léisst sech awer keng Kompetenzfeststellung maachen, an sou sinn am Laf vun de Jore verschidde
Methoden entwéckelt a getest ginn. Hei goung et virun allem ëm
d’Evaluatioun duerch Beobachtung. Bei prakteschen Aktivitéiten, wou
keng Aarbechtsprouf erschafft ginn ass, sinn d’SchülerInne wärend
der Aarbecht observéiert ginn, fir erauszefannen, ob si déi ugestriefte
Kompetenz erreecht hunn. Dës Form vun Evaluatioun brauch engersäits vill Zäit, fir sech op déi eenzel SchülerInnen ze konzentréieren,
an anerersäits Instrumenter an en zweeten Enseignant op der Klass,
fir ze hëllefen, d’Beobachtunge richteg anzeschätzen.
D’Enseignanten aus de PASS-Klassen hunn dofir Beobachtungstabellen entworf an ëmmer erëm un hire Cours adaptéiert.
Déi Beobachtungstabelle sinn e ganz wichtegt Hëllefsmëttel,
wann et dorëms geet, an engem handlungsorientéierte
Projet Kompetenzen ze certifiéieren. Si hëllefen dobäi, fir
vun Ufank u festzeleeën, u wéi enge Kompetenze geschafft
gëtt. Ausserdeem ass et wichteg, am Virfeld ze preziséieren, wéi eng
Indikatoren dobäi hëllefen, wann ee wëllt feststellen, ob eng Kompetenz
erreecht ass. Et muss och fir all Bedeelegte kloer sinn, vu wéini un eng
Kompetenz als erreecht gëllt . Dëse Standard ass fir all SchülerIn an
deem selwechte Modüll dee selwechten, sou datt keng Diskussiounen
iwwer Fairness sollten opkommen. Dës Indikatoren a Standarde mussen
net an der Tabelle dobäi stoen, mee si musse bekannt a definéiert sinn.

Méi Informatiounen zu den Beobachtungstabelle fannt Dir um
Site vum SCRIPT ënnert https://www.script.lu/lu/activites/
innovation/classe-pass-projet-dapprentissage-sur-scence
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KOMPETENZ
Wat mussen d’SchülerInnen
um Enn vum Semester
erreecht hunn?

Indikator
Wourunner erkennt een,
datt d’SchülerInnen eng
Kompetenz beherrschen?

STANDARD
Wéini hunn
d’SchülerInnen de
Standard erreecht?

All Trimester sollen d’SchülerInne Reflektiounsgespréicher mat hiren
Enseignantë féieren, an deenen si hir Entwécklung reflektéieren.
Vill Jonker sinn am Ufank domadder nach iwwerfuerdert, mee mat
enger Begleedung, déi déi richteg Froe stellt, mierken si oft, wéi gutt
et deet, iwwert sech nozedenken an ze schwätzen. Da kënnen esou
Reflektiounsgespréicher ganz produktiv sinn an d’SchülerInnen dobäi
ënnerstëtzen, déi eege Léierentwécklung richteg anzeschätzen.

Iddien a Beispiller vu Léierentwécklungsgespréicher fannt Dir um
Site vum SCRIPT ënnert https://www.script.lu/lu/activites/
innovation/classe-pass-projet-dapprentissage-sur-scence

Wéi gesäit déi raimlech
Gestaltung vun de Säll aus?
D’Projet-PASS-Klassen haten
all Joer klassesch Säll mat
Tafel, Still a Bänken. Si hunn
zesumme geléiert, Theater
geprouft, Requisitten a Kostümer
hiergestallt a villes méi. Heiansdo
konnten d’Klassen de Festsall
vun der Schoul notzen, wou
méi Plaz war a wou och e
Büneberäich konnt ageriicht
ginn. Et war och e klengen
Ofstellraum do, wou d’Material
konnt ageraumt ginn, dat soss
am Wee gestanen hätt.
Dës Raumgestaltung huet
funktionéiert, mee si war net
optimal. Soubal eng Klass mat
Beweegung wollt schaffen,
war se zimmlech limitéiert,

d’Still an d’Bänke stoungen
dacks am Wee an hu missen hin
an hier geréckelt ginn.
Vill besser wier, wa Funktiounsraim mat Plaz fir Beweegung
géifen existéieren, déi
verschidde Klasse bei Bedarf
kéinten notzen, oder eng
raimlech Ausstattung, déi
sech un handlungsorientéiert
Léierkonzepter upasse léisst.
Wann dës Konditiounen net
kënnen erfëllt ginn, kënnen
och kreativ Léisunge fonnt ginn.
Wann ënnert de Still a Bänken
e Filz ass, loossen déi sech zum
Beispill scho vill méi séier op
d’Säit raumen.
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De Projet PASS als
ee Beispill fir den
Apprentissage concret
Dem Projet PASS seng
handlungsorientéiert
Ausriichtung ass ee Beispill
vum Apprentissage concret.
D’SchülerInne kënnen
an all Situatioun vum
Theaterprozess hir Kompetenze
weiderentwéckelen, an
opgrond vu reegelméissege
Reflektiounen ass hinne
bewosst, firwat si an enger
Situatioun eppes solle
bäiléieren.
D’Schreiwe vun den
Theaterstécker ass en
interessante Wee, sech mam
Däitschen oder Franséischen
ze beschäftegen. Wann am
Däitschunterrecht zesummen
eng Adaptatioun vun de Bremer
Stadtmusikanten erstallt gouf,
dann hunn nei Wierder misse
geléiert ginn, well den Text soss
net hätt kënne geschriwwe
ginn. Wier dat Märche just
zesummen an der Klass gelies
ginn, hätt deen een oder anere
Jonke warscheinlech manner
Motivatioun gehat, fir sech
domadder ze beschäftegen.
Dat selwecht gëllt fir
Aufgaben am Atelier, wa
Bünebiller entstane sinn

oder d’Reegeldetri an der
Mathematik dru war, déi wichteg
ass, fir d´Präisser vun den
Entréesticketen ze berechnen.
Léieren ass hei an e konkreete
Kontext gesat ginn, an op déi
Manéier hunn d’SchülerInnen
nei Motivatioun fonnt, well
si verstanen hunn, firwat
si un deene verschiddene
Kompetenze sollte schaffen.
Fir d’Enseignantë vun
de PASS-Klassen ass
a bleift et eng grouss
Erausfuerderung,
ëmmer erëm Situatiounen
ze kreéieren, an deenen
déi Jonk konkreet un hire
Kompetenze kënne schaffen.
Fir all Modüll muss gekuckt
ginn, wéi wäit den Inhalt ka mat
dem Theaterprojet verbonne
ginn, fir datt engersäits
d’Theaterproduktioun kann
entstoen an anerersäits
d’SchülerInnen d’Méiglechkeet
hunn, fir un hire virgeschriwwene
Kompetenzen ze schaffen. Wéi
an de meeschte Klassen aus
der Voie de préparation mussen
d’Modüllen op verschiddenen
Niveauen ugebuede ginn, sou
datt déi Differenzéierung beim
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Schaffen a bei der Evaluatioun
ka berücksichtegt ginn.
Dëse groussen Challenge
stellt sech bei all
handlungsorientéiertem Projet,
dee modülliwwergräifend
schafft. Mee wéi bei de PASSKlasse loossen sech ëmmer
Léisunge fannen, an et ass gutt,
wann ee sech am Team kann
ofschwätzen a géigesäiteg
hëllefen.
Déi kontinuéierlech Weiderentwécklung vum Projet
PASS huet dozou bäigedroen,
d’Aarbechtsweis besser un
d’Besoine vun de SchülerInnen
unzepassen. Et gouf zum
Beispill ausprobéiert, ob
den Theatercours besser an
Eenzelstonnen oder en bloc
sollt ofgehale ginn, oder
et gouf gekuckt, wéi een
d’Theateraarbecht op der
5e koordinéiert, fir datt déi
geplangte Produktioun trotz de
Stagë ka fäerdeggestallt ginn.
All Joer goufen dës Upassunge
gemaach, an elo ass den
Zäitpunkt do, fir aus engem
Projet eng regulär Offer ze
maachen. Aus dem Projet
PASS gëtt eng Theaterklass,
an där handlungsorientéiert
mat de SchülerInne geschafft
gëtt. Déi Aarbechtsmethoden
a Beobachtungstabellen, déi
entwéckelt goufen, kënnen elo
nohalteg agesat a vun aneren
Enseignantë benotzt ginn.

Wa punktuell
SpezialistInnen
als Ënnerstëtzung
gebraucht ginn,
kann eng finanziell Hëllef op
www.kulturama.lu ugefrot ginn.
D’Zil vun dëser Plattform ass et,
d’Zesummenaarbecht tëschent
de Schoulen an der Kulturzeen
ze fërderen. Natierlech kënnen
d’Enseignanten och selwer nei
Weeër am Theater sichen an
eegen Iddien afléisse loossen.
Vill interessant Formatiounen
dozou fannen sech op www.ifen.lu
oder kënnen do ugefrot ginn.
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Mir wëllen och gären esou
en handlungsorientéierte
Projet ëmsetzen. Wou fänke
mir un? Muss et ëmmer en
Theaterprojet sinn?
D’Ekipp vum Projet PASS huet sech fir den Theater decidéiert,
well dat gutt bei si an hir SchülerInne gepasst huet. Tatsächlech
kéint esou e Projet och mat engem aneren handlungsorientéierte
Schwéierpunkt organiséiert ginn.
Wichteg ass, datt all déi schoulesch Modülle kënnen abezu ginn
an d’SchülerInnen en Zil hunn, op dat si kënnen hischaffen. Et wier
zum Beispill méiglech, e Projet ronderëm d’Horesca1 ze maachen,
bei deem d’Klass sech an d’Theema Iessen eraschafft an eng Aart
Schoulrestaurant opmécht. Mee och Projeten am handwierklechen
oder landwirtschaftleche Beräich sinn denkbar.
Dës Grafik weist déi wichtegst Etappe
beim Plange vun esou engem Projet:

Rahmenbediehnungen?

Staff ?

Zielgruppe ?

HANDLUNGSORIENTIERTES
PROJEKT

Zeitlicher
Ablauf  ?

Thema ?
Unsere
Wünsche

1

Experten ?

HORESCA: Dat heescht d’Federatioun vun den Hotelieren, Restaurateuren a Cafetieren.
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Mir hunn nach e puer Froen.
Bei wiem kënne mir
eis mellen?
Fir weider Froe kënnt Dir gären d’Carole Berend oder d’Anna Rausch
kontaktéieren.
carole.berend@education.lu
anna.rausch@education.lu
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