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Här Fernand Etgen 
President vun der Chamber 

Lëtzebuerg, de 7. Dezember 2022 

Här President, 

Esou wéi den Artikel 80 vum Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës 
parlamentaresch Fro un den Här Minister fir Educatioun, Kanner a Jugend 
weiderzeleeden.  

Am Franséischen ass fir de Cycle 3 vum Enseignement fondamental bekanntlech en neie 
Programm mat 12 Bicher an 1 Projetsbuch ausgeschafft ginn, fir de Kanner op eng flott 
Aart a Weis d’Franséisch bäizebréngen. Mengen Informatiounen no gëtt et awer Klassen, 
deenen hiren Enseignant d’Behandele vun de Bicher net équitabel op déi 2 Joer vum Cycle 
verdeelt, sou dass an Extreemfäll an deem enge Joer 4 Bicher, an deem aneren da 9 Bicher 
opgeschafft (musse) ginn.  

An deem Kontext wéilt ech folgend Froen un den Här Minister fir Educatioun, Kanner a 
Jugend riichten : 

• Huet den Här Minister Kenntnis vu Fäll, an deenen d’Bicher net gerecht verdeelt
op déi 2 Jore vum komplette Cycle opgeschafft ginn ?

o Wa jo, wéi gëtt séchergestallt, dass déi betraffe Kanner kee schoulesche
Retard accumuléiert hunn, wa se vun deem enge Cycle an deen nächste
wiesselen ?

o Wann net, wat sinn déi allgemeng Richtlinne fir d’Enseignanten vum Cycle
3 am Franséischen a wéi gëtt iwwerpréift, ob déi och agehale ginn ?

• Ganz allgemeng am Kontext vum beschriwwene Fallbeispill, wéi garantéiert den
Här Minister, dass déi betraffe Kanner um Enn vum Enseignement fondamental
keng Nodeeler vis-à-vis vu gläichaltrege Kolleegen hunn, wa se an de Lycée
iwwerginn ?

Här President, ech bieden Iech, mäin déifste Respekt unzehuelen. 

Martine Hansen 

       Co-Fraktiounspresidentin 
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Président de la Chambre des Députés 
(s.) Fernand Etgen 

Luxembourg, le 07.12.2022



Äntwert vum Minister fir Educatioun, Kanner a Jugend, Claude Meisch, op d’parlamentaresch 
Fro Nr. 7333 vun der honorabeler Deputéiert Martine Hansen 

 

Weder meng Servicer nach ech selwer hu Kenntnis vu vergläichbare Fäll, wéi deen, deen déi honorabel 

Deputéiert an hirer Fro uschwätzt. Déi allgemeng Richtlinn fir d’Enseignanten am Enseignement 

fondamental ass d’Schoulgesetz vun 2009 (Loi du 6 février 2009 portant sur l’organisation de 

l’enseignement fondamental), an deem sengem Artikel 9 dem Titulaire de classe seng éischt Missioun 

beschriwwen ass:  

« Le titulaire de classe a pour mission : 

1. d’amener, par des mesures de différenciation pédagogique, ses élèves à atteindre les 

objectifs définis par le plan d’études. 

(...) »   

A sengem alldeegleche Schaffe mat de Kanner viséiert den Titulaire also d’Kompetenzsockele vum Enn 

vum Cycle. D’Kand huet zwee Joer, oder, bei engem Allongement de cycle souguer dräi Joer Zäit, fir 

dës Ziler ze erreechen.  

Wéi eng pedagogesch an didaktesch Choixe geholl ginn, fir d’Kompetenzen vum Enn vum Cycle ze 

erreechen, sou wéi se am Plan d’études virgesi sinn, ënnerläit der Responsabilitéit vum Enseignant a 

vun der Équipe pédagogique. Déi pedagogesch Approche ass individuell un d’Kand ugepasst a kann 

dowéinst fir all Kand ënnerschiddlech sinn.  

Et gëtt keng temporaire a lineaire virgeschriwwe Progressioun. Bei der ganz heterogener Schülerschaft 

am Enseignement fondamental kann ee kee Gläichschrëtt supposéieren. Eng differenzéiert Approche, 

fir d’Léieren an der Schoul ze organiséieren an ze denken, imposéiert sech a gëtt vum Léierpersonal 

am Alldag praktizéiert.   

D’Differenzéierung ass am Artikel 22 vum Schoulgesetz verankert:  

« Art. 22. 

(...) Pour permettre aux élèves d’atteindre les objectifs fixés par le plan d’études dans le temps 

imparti, les équipes pédagogiques s’appuient sur les dispositifs et les mesures de 

différenciation pédagogique suivants : 

1. des dispositifs de différenciation des parcours de formation à l’intérieur de la classe pour 

aider les élèves qui éprouvent des difficultés et pour stimuler les élèves qui manifestent des 

aptitudes particulières ; 

2. des mesures de décloisonnement consistant à permettre à des élèves de différentes classes 

d’être regroupés temporairement selon leurs besoins, leurs intérêts ou leur niveau de 

compétence ; 



3. la possibilité offerte à un élève de suivre des enseignements dans un autre cycle ; 

4. des mesures d’accompagnement décidées en fin de cycle pour être mises en œuvre au cycle 

suivant selon les besoins de l’élève. » 

Den Enseignant an der Grondschoul huet also als Missioun, ze differenzéieren a säi pedagogescht an 

didaktescht Handelen auszeriichten op d’Besoine vun de verschiddene Kanner a senger Klass. Wat ee 

Kand zu wéi engem Zäitpunkt léiert, ka verschidde si fir all Kand an enger Klass. D’Material vun den 

neie Bicher fir Franséisch ze léieren am Cycle 3 an am Cycle 4 ass eng Offer, ee méigleche Wee ënner 

villen, fir d’Kompetenzen um Enn vun de Cyclen ze erreechen. Den Opbau vun dëse Bicher ass 

spiralfërmeg an d’Kompetenzen a Contenue ginn ëmmer erëm a verschiddene Kontexter iwwert déi 

zwee Cyclë mobiliséiert. An de Formatiounen zum neie Material, déi den Enseignanten ugebuede ginn, 

gëtt ë. a. och dorop higewisen. 

D’Qualitéit vum Enseignement hängt net dovun of, wéi vill Säiten aus all Buch a wéi vill Bicher gemaach 

goufen, mee den Enseignant mécht ee begrënnte Choix, individuell par rapport zu de Schülerinnen a 

Schüler an enger differenzéierter Approche. 

D’Kenntnis vum Schoulgesetz an dem Plan d’études ass eng Viraussetzung, fir Enseignant ze sinn. 

Genee esou muss differenzéiert Schaffen vun all Enseignant kënne verlaangt ginn, well et zum 

Handwierk vun engem Pedagog gehéiert.  

Dës Richtlinne fir d’Enseignanten applizéiere sech natierlech net nëmmen op d’Franséischléieren an 

de Cyclen 3 a 4, mee op all Fach am ganzen Enseignement fondamental an doriwwer eraus.  

Et kann een deemno keng pauschal Aussoen iwwer eng Benodeelegung vun eenzelne Schülerinnen a 

Schüler maachen, deenen hir Enseignanten eng eege pedagogesch Approche hunn. Am Kader vun der 

methodescher Fräiheet ginn et vill Weeër, fir d’Schülerinnen an d’Schüler bei der Entwécklung vun de 

viséierte Kompetenzen ze ënnerstëtzen. Allze strikt Virschrëfte wieren an deem Zesummenhang 

éischter kontraproduktiv, well de Léierprozess bei all Kand ganz individuell ofleeft. 

Et gehéiert zu de Missioune vun den Direktere vum Enseignement fondamental, fir d’Léierpersonal 

beim korrekten Ëmsetze vun de Virgabe vum Schoulgesetz a vum Plan d’études ze ënnerstëtzen an ze 

begleeden.  

 

  Lëtzebuerg, den 13. Januar 2023 

 

De Minister fir Educatioun, 

 Kanner a Jugend 

(s.) Claude MEISCH 




