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Sessioun Schwätz mat 
 

D’Stänn vun der Sessioun Schwätz mat gëtt während der Method am grousse Sall opgeriicht. 

 

5 Minuten  

Intro  

D’Kandidaten kréien e Froebou / Selbsttest, fir ze kucken, wéiwait an hirem Ruddel scho partizipativ 

geschafft gët. (Froen beäntwerten, duerno kréien si d’Opléisung, wou si hir Punkten mussen 

zesummenzielen. Bei 0-6 Punkten kënnen si nach vill Effort’e maachen a punkto Partizipatioun, bei 

6-12 ass et schon zimlech Ok, méi wéi 12 Punkten ass et ganz gutt) 

 

Material: Froebou, Opléisung (Christiane) 

 

 

50 Minuten  

Foire 

Duerno gëtt et eng Zort Foire mat verschidden Stänn, wou jiddereen fräi kann zirkuléieren. Op all 

Stand ass een vun der Équipe. D’Kandidaten kréien, wéi op enger richteger Foire, am Ufank eng 

Pabeierstut, wou si hier Saachen kennen asammelen. Op all Stand gët et en Ziedel mat 

Informatiounen. D’Stänn sinn all am grousse Sall. 

 

Erklärung Foire:  

Material: 6 Leit aus der Équipe 

Panneauen mat dem Titel vum Stand (MichT) 

 

Stand: Wat ass e Bilan? 

12-erLuk 

12 Aussoen → dat passt oder dat passt nët an de Bilan 

 

Als Flyer kréien si eng Käertchen, ähnlech wéi eng Postkaart mat hannen e puer Ideeën drop  

(keen Schëllegen sichen,  net stonnelaang iwwert d’Präisser vun de Wurschten diskutéieren, Hunn 

mer eis Zieler erreecht?, Jidderengem seng Meenung eescht huelen)  an fir drop dem Ziel: et déi 

nächsten Kéier zesummen besser maachen. 

 

Material: 12er-LUK (Ginette) 

  Flyer (Christiane F) 

 Froen an Aussoen fir de Lük (ChristianeF?) 

 

Stand: Formen vun engem Bilan, Zäitpunkt 

A Form vun engem Domino: eng Sait d’Fro, ob di aner Sait d’Aentwerten. 

 



Froen: 

- Wéini maachen mer e Bilan : no all grousser Aktivitéit an emol dertëschent 

- Mat wiem maachen mer e Bilan: mat de Kanner a mat de Chef 

- Wéi soll e Bilan mat de Kanner ausgesinn : an e Spill abauen 

- Wat maachen mir duerno mam Bilan : virun der nächster Aktivitéit huele mir en eraus a 

kucken eis en un, fir et zesummen besser ze maachen 

 

Als Gadget kréien d’ Kandidaten en Blad mat 5 Erklärungen drop vun verschiddenen Bilan’en an 

enger kandgerechter Form. 

 

Material: Domino (Christiane)  

 Blad mat de Bilan’en  (Christiane) 

 

Stand: Proposen fir d’Iddien vun de Kanner gewuer ze ginn 

Mikado: op all Mikado-Bengel ass een Objet dropgepecht, z.B. Ball, Loftball, Béierdeckel, ABC,...  

Mir spille normal Mikado, d.h. jidfereen zitt sech sou vill Bengelen bis et wackelt. Wann et wackelt, 

muss hien ee vun den Objet’en eraussichen, an eng Iddi dozou soen, wéi een mat Hëllef vun desem 

Objet d’Iddien vun de Kanner kann erfroen. 

Wonschkëscht, Këscht vun de gudden Iddien 

 

Material: Mikado (Ginette) + Biller fir dropzepechen 

Erklärung mat Proposen (Christiane F) 

 

Stand: fräi Aktivitéiten 

En Informatiounsstand, mat e puer Panneau’en fir ze liesen 

 

Beispiller vun der fräier Aktivitéit  

fräit Bastelen, Material prett leeën, evt en Thema virginn 

fräit experimentéieren, Material ginn an eng Fro stellen 

fräit Feiermaachen, fräi eng Kaart zeechnen 

fräit Spill 

fräit Sangen 

Fräit bauen, am Bësch, mat Pabeier 

Land Art 

 

Virdeeler 

Méi Motivatioun, méi gefuerdert, méi kreativ, d‘Resultat gëtt besser verhalen, evt mat markanten 

Spréch ausgedréckt. 

 

 

Praktesches: 

Lues ufänken, gutt erklären, bei de Kanner an se net eleng wurschtelen loossen, hëllefen, wann 

Hëllef gebraucht gëtt (an nëmmen dann) motivéieren. Sech abréngen wann Kanner froen, Ustéiss 

awer keng Léisungen ginn, Mat de Kanner zesummen probéieren, wann een keng Ahnung huet.  

Nët opginn, wann et nët direkt klappt.  

 



Donieft stelle mir Material dohinner, wat si och kéinten op engem WE / Camp hunn a wou d’Kanner 

selwer aktiv kënne ginn, 

z.B. Glacebecheren, Eerkartongen, Kapla-Stëcker, e Koup Lego...  

 

Als Info en Ziedel mat all deem drop.  

 

Material: Panneau’en (?? Mucky?) 

    Flyer (Christiane F) 

    Glacebecheren oder soss fräit Material (Christiane F) 

    Eerkartongen (jidfereen) 

    Kapla (Christiane) a faarweg (Tija) 

 

Stand: Sixerrot, Minigrupperot (aus all Branche een), Kannerversammlung  

E Film weisen vun engem Sixerrot, evt en Interview mat engem Sixer iwwer seng Aufgaben. Huet 

d’Celia e Film dozou gemaach fir seng Gilwell Aarbecht. Den Tija freet d’Célia. 

 

Eng Gebrauchsuweisung fir d’ Kanner wéi e Sixerrot kann fonctionnéieren. 

 

Material: Laptop (Mucky) 

 Film vum Celia (Tija) 

 Gebrauchsanweisung Sixerrot (Charel) 

 

Stand: aner Iddien fir Partizipatioun 

z.B. Kanner bereeden eppes fir eng Versammlung/WE/Camp vir 

Menu 

→ op Post-It’e schreiwen 

 

Material:  Bichelchen falen wou di puer Iddien drastinn, a si kënne weider Iddien vum Panno             

derbaischreiwen 

Nüsschen (Provence) 

 Cocktail (Virgin Hugo) (Provence) 

 

5 Minuten virun Schluss:  

Mise en commun 

Eng kuerz mise en commun, wou mer just nach eng Kéier kuerz mat op de Wee ginn, dass et wichteg 

ass, d’ Kanner partizipéieren ze loossen.  

(Kanner lues un d’ Participatioun eruféieren, näischt wat direkt funktionéiert, wichteg fir déi méi 

grouss bei Laun ze halen, d’Chef mussen derfir suergen, dass et am Kader bleift, schonn de BP sot 

“Ask the Boy”,  Kanner eescht huelen, sech trauen an de Kanner eppes zoutrauen) 

 

All d’Iddiën déi zesumme komm sinn, ginn zesumme geschriwwen, an d’Kandidaten kréien se zum 

Schluss vum Weekend mat ausgedeelt. 

 


