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Resultater déi am Kader vum Workshop an der Formatioun -
Sensibilisatioun fir d’EU-Walen a fir d’Liewen als Jugendlechen an der EU 
gesammelt gi sinn: 
 
Wat kann am Jugendhaus, sou wéi op lokalem, regionalem an nationalem 
Niveau gemaacht ginn, fir Jonker am Hibléck op d’EU an d’Europawahle 
besser ze erreechen? 

 

JUGENDHAUS 

 Plakater mat de Parteikandidate fir Diskussioune bäi deene Jonken unzereegen 

 Jugendhaus = Informatioun 

 Beispill Sozialmedien (Facebook / Instagram / Snapchat) : Mat Hashtags# an Schlagwierder 

schaffen  (#Wahlen) 

 Instagram ‘‘Kader‘‘ bastelen =>  Hashtag# a Foto vun de Jonken afügen 

 Aussoen an de Raum werfen : Diskussioun bäi de Jonken ureegen (aktuell Themen) oder 

sie komme selwer mat Sujeten: “hues du héieren?“ 

 Infomaterial ausleeën ( Gemengen, JH, etc. ) 

 Informéieren, Motivatiounsaarbecht, Diskussiounen ureege si wichteg Elementer an 

der alldeeglecher Jugendaarbecht. D’JugendaarbechterInne musse schnell a spontan op 

d‘Interessen a Sujete vun de Jonke reagéiere kënnen. En plus sollen d‘Decisiounen am 

Jugendhaus mat de Jonken ofgestëmmt ginn > Demokratie léieren duerch erliewen. 

 Déi méi jonk Jugendlech loossen sech éischter mat Spiller an Aktivitéite „lackelen“ (zb. Rally). 

Déi méi al si méi schwéier ze erreechen (Hei kënne Filmer oder Serien agesat ginn). 

 Et ass besonnesch wichteg, an engem fréien Alter bäi de Jonken unzesetzen an d‘Elteren an 

de Bléck ze huelen : z.B.: Brunch oder Info-Owender, wou d’JH organiséiert an d‘Gemeng 

invitéiert + EU-Informatiounsbüro als Partner 

 Jonk Politiker invitéieren : Soirée + Quizzowend (Dialog mat de Politiker vun all de Parteien) 

 Informatiounen adaptéieren un d’Liewenswelt vun deene Jonken (Piktogrammer / wéineg 

Text) 

 Themen opgräifen, déi déi Jonk interesséieren 

 Weider Iddie fir Aktivitéiten: 

 Workshop ZpB : DEMOCRACITY 

 Wou ass Pisseng ? => Spill fir Europa 

 Rollespiller : Wahlkabinn a opbauen a Wahlen nospillen, etc 

 Peer-to-Peer : Jonker - Jonk Politiker mat Diskussiounen zu Themen déi si interesséieren 

(Cannabis, Online Dateschutz, etc. ) 
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 Kooperatiounen : Jugendkommissioun Gemeng 

 Mikro-Trottoir (déi Jonk befroen d’Leit an hirer Gemeng): Prejugéen ofbauen / Wou stinn déi 

Jonk mat hire Meenungen. 

 Zäitzeien invitéiere fir Sensibiliséierung: Fridden an Europa net selbstverständlech, mee haart 

erkämpft historesch Entwécklungen diskutéieren a Visitten aplangen 

 Kachen: Iessen aus verschiddene Länner mat passender Musek etc. = Themenowend 

 Challenge ënnert de Jugendhaiser (z.B.: Quiz zu verschiddene Themen) 

 Jugendhaus-Partei : lokalen Niveau (Aart Mini Lënster) 

 Betriber vun der Gemeng an d’Jugendhaiser invitéieren oder Visitt an de Betriber fir ze gesi 

wat fir een Impakt d’EU op d‘Betrieber huet. 

 Zesumme mat deene Jonken analyséiere wéi vill EU-Gelder an déi eege Gemeng fléissen 

 Rallye duerch d’Jugendhaiser 

 Pitche virstelle wéi an der Chamber 

 Kleng ufänken : Déi eege Wäerter reflektéiere kënnen. 

 Spill gestalten => Wësse spilleresch uneegnen (oder vum Site) 

 Bewosstsinn stäerken => Wéi eng Konsequenzen huet mäin Handelen oder mäin Net-

Handelen 

 Verglach mat anere Länner : z.B. Eine Stunde ohne Europa 

 D’Serie Black Mirror ukucken 

 Ganz Joresaarbecht ! (Net nëmme wa Wahle sinn) => am Projet Pédagogique abezéien 

 Politiker alueden! net nëmme wann si an der Wahlcampagne sinn 

 Eng Kaart : wat fir eng EU-Strukture sinn zu Lëtzebuerg, a Rallye organiséieren. Zum Beispill 

mat Segway-Tour iwwert de Kierchbierg. 

 Quiz: Ähnlech wéi 1, 2 oder 3 

 Schengen-Visitt => schmackhaft maachen duerch d’Abanne vun enger aner Aktivitéit. 

 PostIts am Jugendhaus ophänke mam „Fakt vun der Woch“ (Däin Handy hues du an 

des Täsch, well d’EU …) 

 Fakenews Ofstëmmung : 1 Real / 1 Fake 

 Wien sinn ech? Wa jiddereen ee Land vun der EU ass! 

 “Course aux privilèges“ mat Fakten iwwer d’Länner an der EU 

 Een dag wéi…! ( Z.B. : Et si j’étais Pakistanais ! Comment serai ma vie ?) 

 

LOKAL (AN DER GEMENG) 

 Plenière (langage adapté) 

 Workshops nom Modell „Jugendforum“ vun der VDL = Infoen/ Besoin‘en/ Wënsch vun de 

Jugendleche sammelen 
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 Elteren an d’Diskussioun abannen = Reunioune wou di Jugendlech an d’Elteren zesummen 

informéiert ginn 

 Kanner oder Jugend Noriichten/Radio fërderen z.b. Web TV = vu Jugendlecher fir 

Jugendlecher (Tutorials fir Wielen ze goen, Comic-Video‘en) 

 Wat ass d’Auswierkung vun der EU op meng Gemeng, Zuelen = €, Maison Relais = z.b. 

Plattform Kahoot mat de Kanner ufänken 

 Berichter méi einfach a verständlech fir jidderee gestallten 

 9. Mee: Journée de l’Europe/ événement festif = deen Dag jiddereen abannen dass 

e kann seng Ideeën aschécken 

 Eng Simulatioun vun de Wahlen/ vun de Resultater = se matziele loossen 

 Wat wier wann ech elo dat gewielt hätt? 

 Simulatioun wéi bei „Die Welle“ 

 Mini-Maison de l’Europe = wou jidderee ka liicht Äntwerten op Froe kréien = vu Jugendlecher 

fir Jugendlecher. 

 Europa aus der Vue vu Jonken z.B.: Zeitung Jugendhaiser = vläicht och an der SLAM? 

 Jonk Politiker abezéien 

 Behind the Scene (Wahlen) = Jonker mat hannert ‚Kulissen‘ vum Wahlbüro huelen 

 Een Dag am Liewe vum Buergermeeschter 

 Lokal Partner (De Bauer vum Duerf) = Firwat keng Epicerie am Duerf? 

 Inter-Generatioun Treffe fir ee Bewosstsinn ze schafen, wéi et war a wéi et elo ass 

 

REGIONAL 

Erausfuerderungen: 

 Verschidde Jonker maachen de Geck iwwer pop. Aussoen 

 Jiddereen a sengem Eck = dacks dat selwecht 

 Am Jugendhaus + spontan fonctionnéiert am beschten -> Onsécherheet 

 Basis feelt 

 Kritesche Bléck feelt 

 Europa an den Alldag erabréngen 

 Jonker huelen d’Meenung vun den Educateuren un 

 Jonk déi net wiele wëllen 

 Dacks egal, keng eegen Entscheedung 

 Angscht 
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Perspektiven: 

 Gemeinsam Posten op SM + fir Bréifwahl aschreiwen = Kommunikatiounsstrategie 

 Mini-Lënster fir Europa 

 Simulatiounsspill 

 Szenarioen duerchspillen 

 #YouMatter reegelméisseg organiséieren 

 Democracy Now 

 Aktiv mat Iessen/ Musek aus Europa Länner (RIFF) 

 Jonk Deputéiert rotéieren an de Jugendhaiser 

 Jonker maachen ee SVE am Jugendhaus 

 Monopoly mat Europa 

 Intergenerationell = Course d’Orientation 

 1 Stonn Europa 

 Leader – Projete kucke goen an der Gemeng 

 Europafoire = (national? Lokal? + Iessen) mat Integratiounskommissiounen 

 EU-Workshops mat Fest z.b. de 9. Mee 

 Regional: Aner Leit treffen 

 Kleng Workshops 

 Memory mat Aussoen 

 Zougänglechkeet vu Politik 

 Filmsoirée mat Diskussioun EU + mat Sketcher / Danz 

 Plattform: Wéi ee JH mécht wat? Kënne mir matmaachen 

 Jugendhaus-Parlament mam Jugendparlament 

 Pourquoi je vote? Visuell! 

 Jonker dierfe matmaache: Potenzial -> Participatiouns-Strukturen am Haus 

  

 

NATIONAL 

 Jugend Parlament Visibilitéit, Drohend Role, Virbild Funktioun, Intermediaire, … 

 Schoul: EDUCI (ab 10ième) = Geet net duer (EDUCI = ze Abstrakt) 

 Méi Methodesch = Spiller, Quiz, Excursiounen, … 

 Politik als Alldag Sujet 

 Model European Parlament, Jonker Spillen Delegué Vertrieder 

 Visitten an der Chambre fir Jugendhaiser, gespillten Debat = Intern Jugendhaus 

 Famill als politesch Bildungs Platz 

 Bewosst sinn dass mer Kontakt mat der EU am Alldag hunn = Ressource Management 
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 Visitt vu Schengen 

 #YouMatter! JH Moutfort mat Ettelbréck, Déifferdeng, Rëmeleng 

 Infoe sammele vun de Jonken/ wat si betrefft 

 Diskussiounsronne mat Politiker 

 Plattform wou déi Jonk artistesch ausdrécke kënnen, wat fir si Politik ass 

 Eng länger Virbereedungszäit 

 Diskussiounen iwwer Saachen déi si direkt betreffen (z.b. Wunnen, Handyen, Kleeder, …) 

 Wat bréngt Europa mir perséinlech = Normen/ Wat iessen ech? (Konsum Generell) Alles op 

meng Gesondheet, op mäi Portmonnie = Konkret! 

 Jugendhaiser ënnerstëtzen, Politik an den Alldag ze bréngen z.b. lokal, Fairtrade, regional = 

Konsum General! 

 Reegelen zesummen opstellen = Demokratie léieren 

 EU Nospillen= mega opzéien 

 EU Debatte mat Jonke féieren 

 Mee: Dag vun Europa: grouss opzéien, national z.b. banne vun 1. Woch Aktivitéite maachen 

 Noriichten: Europa aus der Siicht vu Jugendlechen 

 Web TV: ANIJ 

 Youtube Channel 

 Zeitung 

 Bildschierm am JH als Visualiséierung 

 Liewenssituatioun vu Jonken, Expressioun vu Gefiller, Kreativ Methoden 

 Rap fir Europa 

 Grafik 

 Film 

 Mat Zäitzeien a Kontakt kommen 

 Fridden 

 Wat bréngt mir Europa? 

 Wou fanne Kricher Statt an der neier Zäit 

 Checkpoint Charly, Musée Schengen 

 Iddi: Texter propper maachen (Rap) 

 Schoulsystem Sujeten aus dem Alldag Liewen (Natur, Ëmwelt, Gaart ,…) 

 Sozial Mateneen 

 Wiele Spillen an de Jugendhaiser 

 Participatioun, Konsumverhalen, soziaalt behuelen. 

 Jonker ab 10 Joer an d’Jugendhaiser komme loossen 

 Europa spill: z.b. Wou leit Pisseng? 

 Formatiounen 

 National Materialien offréieren 

 Schoulen: schonn an der Primärschoul ufänke mat Spiller: z.b. Kannerparlament 

 Sujet Politik/ Europa an der Schoul 

 Wou fannen déi Jonk Informatiounen? = spilleresch Methode wielen 
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 Allgemeng méi praktesch schaffen, abezéie vum Schüler/ Jonken, Jonken als „Expert“ vu sech 

selwer 

 Wéini däerf een iwwer Politik schwätzen? = Gefill keng Anung ze hunn 

 Insgesamt informéieren 

 Jugend Uerdnung zur EU sécherstellen (Niveau JH oder Gemeng) 

 9. Mee opgräife fir Aktivitéiten/ Eventer Europawoch z.b. Nationalitéiten = Musek, Iessen, 

Kulturen, … 

 Jonker méi sensibiliséieren = Wat wielen ech? 

 JugendaarbechterIn wëll net manipulativ sinn, Infoe mussen neutral sinn 

 Kontakt mat Politiker wichteg 

 Sujet Politik responsabel Politiker am JH och no de Wahlen 

 Gesellschaftlech Situatiounen a Lëtzebuerg beaflosse participativ Projeten z.b. Elteren am 

Duerf = Bildung, sozial Kompetenzen 

 Sozial Engagement geet zeréck z.b. Noperdag, Veräiner, Benevolat, … 

 

 

 


