Groupe parlementaire

Här Fernand Etgen
President vun der Deputéiertechamber
19, um Krautmaart
L-1728 Lëtzebuerg

Lëtzebuerg, den 20. Abrëll 2020

Här President,
esou wéi d’Chamberreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un den Här
Educatiounsminister weiderzeleeden.
Duerch de Krisenzoustand ginn de Schoulbetrib an den Unterrecht staark beanträchtegt. Aktuell
heescht et, datt den Unterrecht viraussiichtlech emol nach bis de 25. Mee (Grondschoul)
doheem stattfanne wäert. Fir d’negativ Konsequenze vun den Ëmstänn op d’Bildung vum
Schüler ze reduzéieren, gëtt versicht, déi entstanen Defiziter mat Nohëllef opzeschaffen, dëst
z.B. iwwert Online-Nohëllef. Wann d’Schoulen dann nees opginn, sollen an der Grondschoul
Studenten, déi op der Uni Lëtzebuerg an der Ausbildung zum Enseignant sinn, Appui-Stonne
ginn.
An deem Zesummenhang wéilt ech dem Här Educatiounsminister gär folgend Froe stellen:
1. Huet den Här Educatiounsminister keng Bedenken dobäi, wann den Appui duerch
Unistudente geleescht gëtt, déi bekanntlech – a wéi den Här Minister dat ëffentlech
scho mol bestätegt huet – eventuell selwer sproochlech a mathematesch Defiziter
hunn? Wéi gëtt séchergestallt, datt déi Studenten, déi sollen Nohëllef ginn, och déi
néideg Viraussetzungen dofir matbréngen?
2. Zënter Jore gi brevetéiert Enseignantë rekrutéiert, fir op aneren, detachéierten oder
spezialiséierte Posten ze schaffen ewéi z.B. als I-EBS (Instituteurs spécialisés dans
l’encadrement et la prise en charge des élèves à besoins spécifiques), bei der
Organisatioun vum PDS (plan de développement scolaire), asw.
-

Wier et eventuell méiglech, esou Leit fir Appui-Stonnen ze engagéieren? Wann nee,
firwat net?

-

Kann den Här Minister soen, wéi vill brevetéiert Enseignantë mëttlerweil op
detachéierte Poste schaffen?

-

Wéi vill därer Poste ginn et am Ganze bzw. wat fir Poste sinn dat?

-

Sollten déi Leit op deene Posten a Krisenzäiten net fir aner, eventuell méi prioritär,
Aufgaben agesat ginn?

Mat déiwem Respekt,
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Deputéierten
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