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Lëtzebuerg, den 17/10/2019

Hàr President,
Sou wéi den Artikel 83 vun eisem Chambersreglement et virgesâit, bieden ech lech,
dës parlamentaresch Fro un de Minister fir Bildung weiderzeleeden.
An der parlamentarescher Fro n°617 hâte mir den Educatiounsminister iwwert den Asaz
vun Tablets an de Schoule befrot. Hei krute mir exhaustiv erkiàert, firwat d'Regierung op
d'iPads vun der Mark Apple setzt a wéi den Educatiounsminister gedenkt d'Formatioun
mat dësen Tabletten ze gestalten.
A senger Àntwert schreift den Educatiounsminister

Kritescht Denken an e responsabelen Ëmgang mat Technologië sinn net un e
spezifescht Gérât oder eng Software gebonnen. Dëst ass vill méi en edukative
Prozess, deen ail Dag an deene Klasse stattfënnt, wou esou Technologien
agesat ginn.

Eis ass vu verschiddene Schüler a Proffen zougedroe ginn, dass aktuell verschidde
Klassen d'iPads guer net fir hiren Ènnerriicht benotzen.
An deem Zesummenhang wéilt ech dem Minister dës Froe stellen:
1. Huet d'Regierung am Kader vum Ënnerhicht mat Tablets dem Léierpersonal
Formatioune fir d'Gestalte vum Ënnerriicht ugebueden? Falls jo, wéien Ëmfang
haten dës Formatiounen a wéi eng Kompetenze krut d'Léierpersonal vermëttelt?
2. Gëtt ee Suivi vun der Benotzung vun den Tablets am Ënnerriicht gemaach? Falls jo,
wéi eng Problemer sinn am Ëmgang mat den Tabletten identifizéiert ginn a wat sinn
d'Léisungsvirschléi?
3. Fir wéi ee Pràis bezéien d'Schoulen d’Tabletten? Ginn dës zentral iwwert de
Ministère kaf oder mécht ail Schoul seng eege Bestellungen? Wéi vill Sue goufen
Insgesamt 2018 an 2019 fir Tabletten ausginn?
4. Aus den Àntwerten op eis Froen n°928 a 965 iwwert d'Ofhéierfunktioune vu
Sproochassistenten (wéi Siri), huet d'Regierung eis informéiert, dass d'Justiz Accès
op Sprochassistenten huele kann, dëst awer bis ewell net gemaach huet an d'Fàll
strikt iwwert d'Gesetz gereegelt sinn. An der Fro n°299 hunn ech allerdéngs och op
d’Zero-Day-Schwaachstellen opmierksam gemaach, déi potenziellen Hacker d'Dier
fir d'Oflauschteren opmaachen. Consideréierend, dass d'iPads u Mineure verdeelt
ginn, wéi eng zousàtziech Mesure gi vum Educatiounsministère ënnerholl, fir den
Dateschutz vu meeschtens mannerjârege Schüler ze garantéieren?
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LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Éducation nationale,
de l’Enfance et de la Jeunesse

Luxembourg, le 18 novembre 2019

CHAMBRE DES DEPUTES

Monsieur le Ministre aux Relations
avec le Parlement

Entrée le:

//5NOV. im

Service central de Législation
43, boulevard Roosevelt
L-2450 Luxembourg

Concerne : question parlementaire n** 1351 de Monsieur le Député Marc Goergen
Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur de vous transmettre en annexe la réponse à la question parlementaire posée
par l’honorable Député Marc Goergen.
Veuillez agréer. Monsieur le Ministre, l'expression de ma parfaite considération.

Claude Meisch
Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse

29, rue Aldringen
L-2926 Luxembourg

Tél. (+352) 247-85100
Fax (+352) 247-85113

info@men.lu
www.men.lu

www.gouvernement.lu
www.luxembourg.lu

LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Éducation nationale.
de l'Enfance et de la Jeunesse

Luxembourg, le 18 novembre 2019
Monsieur le Président de la Chambre des
Députés
19, rue du Marché-aux-Herbes
L-1728 Luxembourg

Réponse de Monsieur le Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse à la
question parlementaire n° 1351 de Monsieur le Député Marc Goergen

Ad 1)
Hei en Iwwerbléck iwwer d'Offer an d'Aschreiwunge vu Formatiounen iwwer den Unterrecht mat
Tabletten, déi an de leschte Jore vum Institut de formation de l'Éducation nationle (IFEN) organiséiert
goufen:
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Allgemeng kënnen d'Enseignantë Formatioune vu verschiddene Formater auswielen: Sequenziell
Seminairen, Hospitatiounen, Begleedung a Coaching ginn ugebueden. D'Offer u Formatiounen ass de
spezifesche Froen a Situatioune vun den Enseignanten ugepasst:
a fachspezifesche Formatioune gëtt opgeschafft, wéi dësen neien Tool konkret am
jeeweilege Fach kann agesat ginn
spezifesch Methoden, wéi Flipped classroom an Augmented Reality gi behandelt
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Theme wéi z. B. d'inclusioun oder den Asaz vun Tablette fir Kanner mat diverse
Léierschwieregkeeten (Dys) gi behandelt
eng Rei MOOCs (Massive Open Online Courses) an E-Learning-Méiglechkeete sinn um Site
vum IFEN verlinkt
eenzel Formatioune sinn als "blended-learning" organiséiert, wou een Deel vun der
Formatioun sech um Site vum IFEN ofspillt an en aneren Deel online ofgehale gëtt.
D'Formatioune baséieren um Prinzip vun der Begleedung a vum "Peer-to-peer learning". En
nohaltegen Effekt soll erreecht ginn, andeems d'Enseignanten d'Méiglechkeet kréien, déi behandelt
Inhalter an hirer Praxis ëmzesetzen a gemeinsam am Grupp ze reflektéieren.

D'Formatiounen iww/er nei Medien am Allgemenge viséieren d'Kompetenze vun den Enseignanten an
drai Beraicher (Herzig & Grafe, 2007 « Digitale Medien in der Schuie »):

*

Technologesch Kompetenzen

»

Pedagogesch Kompetenzen

•

Didaktesch Kompetenzen

D'Enseignantë kënnen an de Formatiounen den néidegen technologesche Knowhow kréien, fir
Tabletten am Unterrecht anzesetzen an op Problemsituatioune reagéieren ze kënnen. Weiderhin zilen
d'Formatiounen drop, fir Methoden a Praktike fir den Asaz vun Tabletten unzebidden, an dass
d'Enseignanten sech de pedagogeschen an didaktesche Virdeeler vun den neie Medien a vun den
Tabletten am Unterrecht bewosst sinn.

D'Approche vun de Formatiounen iwwer nei Medie baséiert um "SAMR-Modell" vum Ruben R.
Puentedura

(2006).

(Queli:

http:’^^homepagësjjni-paderborn.de/wiike7bloë/2016701/06j(SAMR-

Puentedura-deutsch/')

D'Formateure kennen dëse Modell an applizéieren en an hire Formatiounen. Weiderhi soil dëse
Modell och vun den Enseignanten an hirer eegener Praxis agesat ginn.
De Modell beschreift a begleet den Asaz vun der Technologie an der pedagogescher Praxis, dëst a 4
konkreten Etappen:
-

Substitution: Dës Etapp besteet aus dem einfachen Ersetze vun analoge Prozesser, ouni
funktionell Ànnerungen. Dëst si fir vill Enseignanten éischt Erfarunge mat der neier

Technologie; Textprogrammer ersetzen hei z. B. dat klassescht Heft, Aarbechtsbiieder ginn
de Schüler als digital Versioun zu Verfügung gestallt.
Augmentation: Bei dëser Etapp ginn et déi éischt funktionell Ànnerungen, déi ouni
Technologie net ëmsetzbar wieren. Mat Hëllef vun digitale Medie kënnen d'Schüler z. B.
an engem Textprogramm en Text editéieren a ganz einfach iwwerschaffen, oder mat QRCode kann den Enseignant de Schüler zousatziech Informatiounen (Text, Video,...) op den
Aarbechtsmaterialien ubidden.
Modification: Vun dëser Etapp u kann d'Technologie dozou baidroen, d'Struktur vum
Unterrecht staark ze verànneren. Den Asaz vu Léiervideoen am Cours, wou ail Schüler sain
eegenen Tablet zur Verfügung huet, a sengem Rhythmus schaffen an Aufgaben individuell
beaarbechte kann, wier hei e Beispill.
Redéfinition: Déi véiert a lescht Etapp vum SAMR-Modell ass glaichzaiteg och déi
schwieregst. Hei erméiglecht d'Technologie e komplett Ëmdenken an eng Neigestaltung
vun der pedagogescher Praxis. D'Method vum «flipped classroom" kann hei e Beispill sinn.

Wichteg ass och nach ervirzehieweh, dass déi zwou éischt Etappen eng Enweiderung vum Unterrecht
uviséieren, warend d'Etappen drai a véier eng kompiett Ëmgestaltung erméiglechen.
Ad 2)
Jo, et gëtt e Suivi vum Gebrauch vun den Tabletten an der Schoul gemaach. Dëst op lokalem Plang,
wou d'Schoulen an de Fachkonferenzen sech iwwert hir Erfarungen ausstauschen an no Léisunge fir
hir didaktesch Froe sichen. De SCRIPT organiséiert reegelméisseg Netzwierktreffen, wou d'Schoulen
d'Méiglechkeet kréien, hir Doleancë virzebréngen; donieft gëtt et e grousst jarlecht Austauschtreffe
fir Schoulen, den Teach@Meet, wou d'Schoulen och d'Geleenheet kréien, vuneneen ze léieren. Den
éischten Teach@Meet war den 8. Mâerz am Lënster Lycée.
Fir eng Schoul, déi sech op de Wee mécht, fir Tabletkiassen opzebauen, stellen sech am Ufank vill
Froen an et gi munch Erausfuerderungen, z. B. wéi vill Accès d'Schoul de Schülerinnen a Schüler soll
ginn, fir ze evitéieren, datt se sech am Netz verléieren. Den Austausch mat anere Schoulen ass do de
beschte Wee, fir de Schoulen ze weisen, wéi se sech sollen uleeën. Am Ufank gouf et och vill
Demanden no didaktesche Materialien, déi op den Tablette lafen, mëttlerweil ass d'Offer do ganz
breet, ënner anerem kréien d'Schülerinnen an d'Schüler am Kontext vun der Gratuitéit vun de
Schoulbicher am Secondaire, wéi och d'Enseignanten, Accès op ail digital Versioune vun de
Schoulbicher, do, wou et der gëtt, an um Multi-script.lu fannen d'Enseignantë vilifalteg Materialie fir
en zëitgeméissen Unterrecht ze garantéieren.

Ad 3)
D'Tablette ginn zentral vum Centre de gestion informatique de l'éducation akaaft iwwert eng
europaesch Ausschreiwung. D'Schoulen kafen offiziell keng Tabletten iwwert hire schoulinterne
Budget, (http://www.one2one.lu)
Zu engerm „Tablet-Kit" gehéieren en iPad (32Gb, WiFi), een Apple Pencil an eng Housse mat Clavier.
D'Praissser variéiere vu Joer zu Joer a Funktioun vun der Ausschreiwung.
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Ad 4)
Op ail Tablet, déi ausgeliwwert gëtt, ass ausnamslos de Mobile Device Management Jamf School
(httBs:/'Zwww.iàmfschool.com/de/home-de/) installéiert. Dës Software erlaabt de Schoulen, firgeziilt
Uwendunge respektiv Funktionalitéite vun dem Tablet zaitweileg oder permanent un- an
auszeschalten am Intérêt vum Unterrecht an net zulescht aus Dateschutzgrënn.

Claude Meisch
Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse

