
INVITATIOUN 

Madame, Monsieur, 

D’Division pour le développement du curriculum vum SCRIPT invitéiert all d’Léierpersonal an 
dat edukatiivt Personal aus der Grondschoul an de Kompetenzzentren sou wéi 
d’Enseignanten aus dem Secondaire op den 2. CoLab-Workshop am Kader vum 
Konsultatiounsprozess ronderëm en neie Plan d’études zum Thema: 

‘Méisproochegkeet: Eng Realitéit an eiser Schoul’ 

Dënschdeg, de 15. Mäerz 2022 vu 17.00 bis 20.00 Auer  

online iwwer Teams  

ODER 

Donneschdeg, de 17. Mäerz 2022 vu 17.00 bis 20.00 Auer  

en présentiel am Auditoire (Bâtiment VIII) eduPôle Walfer 

28, Route de Diekirch, L-7228 Walferdange 

Am Fokus vun dësem zweete CoLab steet den dagdeeglechen Ëmgang mat der 
schoulescher, gesellschaftlecher a ganz individueller Méisproochegkeet an der 
Grondschoul, sou wéi den Impakt vu Sproochen op d’Zukunftschancë vum Kand. Et soll 
eng Bestandsopnam vun der aktueller Situatioun gemaach ginn, Erausfuerderungen a 
Problemer sollen thematiséiert a Léisungsusätz identifizéiert an diskutéiert ginn.  

An de Mëttelpunkt vun dësem CoLab réckelen e. a. folgend Froen: 

• Wéi kënne mir erreechen, dass Sproochen eng Chance a keng 
Hürd fir d’Kanner sinn?

• Wéi eng Approchë brauche mir am Sproochenunterrecht?
• Wéi gi mir domadder ëm, dass vill Kanner duerch d’Langue 

véhiculaire am Fachunterrecht scheiteren?



Déi zentral Aussoe vun dësem CoLab ginn an engem Rapport zesummegefaasst, deen 
um Site vun der Curriculumsdivisioun (http://www.curriculum.lu) publizéiert gëtt. 
D’Rapporte vun alle CoLabs an dësem Reflexiounsprozess bilden d’Fundament, op 

deem den neie Plan d’études fir 2025 entstoe wäert. 

Sidd Dir interesséiert, matzediskutéieren iwwert déi künfteg Ausriichtung vun der 
Grondschoul an iwwert d’Programmentwécklung vum Fondamental? Da schreift Iech wgl. 
bis den 08.03.2022 fir den zweete CoLab zum Thema ‘Méisproochegkeet: Eng Realitéit an 
eiser Schoul’ an: 

Umeldung fir d’Formatioun online (Dë., de 15.03.2022 vu 17-20 Auer) 

https://ssl.education.lu/ifen/descriptionformation?idFormation=276895 

ODER 

Umeldung fir d’Formatioun en présentiel (Do., den 17.03.2022 vu 17-20 Auer) 

https://ssl.education.lu/ifen/descriptionformation?idFormation=276894 

Dëse CoLab ass als Formatioun ausgeschriwwen. Fir dëst Schouljoer ass ee weidere CoLab 
virgesinn zum Thema: ‘Déi grouss Iwwergäng am Fondamental’. Méi Informatiounen op 
www.curriculum.lu. 

Fir weider Informatioune kënnt Dir Iech d’Infoveranstaltung zum Projet Plan d’études 
2025 nach eemol online ukucken: https://curriculum.lu/retransmission_PE_18jan. 

Bei Froen an Ureegunge kënnt Dir iwwer curriculum@script.lu oder iwwer folgend 
Telefonsnummere Kontakt ophuele mat der Curriculumsdivisioun vum SCRIPT: 247-65210 / 
247-85922. 

Ech soen Iech elo schonn e grousse Merci fir Ären Interessi an Är Disponibilitéit, a verbleiwe 
mat beschte Gréiss.  

Luc Weis 
Direkter vum SCRIPT 
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