
INVITATIOUN 

D’Division pour le développement du curriculum vum SCRIPT invitéiert all d’Léierpersonal an 
edukatiivt Personal aus der Grondschoul an d’Enseignanten aus dem Secondaire op eng  

Infoveranstaltung zum Konsultatiounsprozess ronderëm en neie 
Plan d’études 

18. Januar 2022

vu 17.00 bis 18.00 Auer 

am Forum Geesseknäppchen 

40, Bd Pierre Dupong, 1430 Luxembourg

2020 huet d’Curriculumsdivisioun vum SCRIPT zesumme mat de 
Programmkommissiounen aus dem Fondamental de Reflexiounsprozess ronderëm 
d’Iwwerschaffe vum aktuelle Plan d’études lancéiert. D’Reflektioune vun de 
Programmkommissiounen sinn an der Publikatioun ‘CNEF 2018-2021’ am Juni 2021 
verëffentlecht ginn. Zesumme mat villen intresséierte Partner gëtt elo an enger éischter 
Phas weider iwwert de Plan d’études diskutéiert, éier an enger zweeter Phas de Kader 
an d’Inhalter vun engem neie Plan d’études kënne 
festgeluecht ginn.  

Den 18. Januar ginn de Konsultatiounsprozess an 
d’Method vun de Workshops, déi fir 2022 an 2023 
geplangt sinn, erkläert. 

Wéi muss de Plan 
d’études sinn, fir de 

Besoinen vun all Kand 
gerecht ze ginn an 

d’Enseignanten 
beschtméiglech an hirer 

Aarbecht ze 
ënnerstëtzen? 

Wéi eng 
Kompetenze 

brauchen déi Jonk 
vun haut, fir sech an 

der Welt vu muer 
erëmzefannen? 

https://curriculum.lu/PE


Fir d’Joer 2022 sinn 3 Workshops zu folgenden Themefelder virgesinn: 

1. Eng gemeinsam Visioun fir den Enseignement Fondamental
Dënschdeg, den 1. Februar 2022,
17.00-20.00 Auer am Forum Geeseknäppchen

2. Méisproochegkeet am EF
Datum, Auerzäit a Lokalitéit ginn nach fixéiert

3. Déi grouss Iwwergäng (C1 → C2; C4 → ES)

Datum, Auerzäit a Lokalitéit ginn nach fixéiert

Sidd Dir interesséiert, fir matzediskutéieren iwwer déi künfteg 
Ausriichtung vun der Grondschoul an iwwer 
d’Programmentwécklung am Fondamental?  

Da schreiwt Iech wgl. elo bis de 14. Januar an fir 
d’Infoveranstaltung iwwer de Link: https://curriculum.lu/PE .

Dir kënnt un der Infoveranstaltung deelhuelen: 

 En présentiel (limitéiert Plazen)
 Iwwer Live-Stream (Dir kritt dofir am Virfeld e Link geschéckt.)

D’Participatioun un der Infoveranstaltung ass keng Viraussetzung fir un de Workshops kënnen 
deelzehuelen. D’Opnam vun der Veranstaltung ass vum 21. Januar 2022 un och online um 
Internetsite www.curriculum.lu ze fannen.  

Et muss een nët un all Workshop deelhuelen. D’Invitatioune fir déi eenzel Workshops 
wäerten separat no der Infoveranstaltung verschéckt ginn.  

Mat der Registréierung fir d'Infoveranstaltung erkläert Dir Iech domadder averstanen, dass 
bei enger Wuertmeldung Är Stëmm kann opgezeechent a mat der Publikatioun vun der 
Infoveranstaltung ka veröffentlecht ginn.  

Bei Froe kënnt Dir iwwer curriculum@script.lu oder iwwer folgend Telefonsnummeren 
Kontakt mat der Curriculumsdivisioun vum SCRIPT ophuelen: 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 

https://curriculum.lu/PE
http://www.curriculum.lu/
mailto:curriculum@script.lu



