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Iwwert Joëren war d’ Route ëmmer e Schrëtt viraus a punkto Coéducatioun a
Gläichbehandlung vu Mann a Fra. Dëst bleift weiderhin en Uleies an dëser Method. Fir den
Text awer méi lieserlech ze maachen hu mir alles an der männlecher Form geschriwwen.
Iwwerall wou “Chef” steht, ass also “Chef/taine”ze verstoën, grad esou gouf och
“Hien/Hatt” duerch “Hien” ersat.

Firwuert
Nodeems mir an der Equipe bal 2 Joer gedoktert hunn, ass se endlech do: "déi nei Methode!"
Wat huet lo geännert, datt dat esou laang gedauert huet, wäert dir iech elo froën ?!
Ma eigendlech net ganz vill. Mir hunn haaptsächlech déi ganz Texter iwwerschafft.
Alles dat, wat almoudeg war, hu mir geännert a se an ”eis Zäit” ugepasst.
Weider, hu mir all déi al Beispiller erausgehäit a se duerch Neier ersat.
D'Beispiller sinn mat desem Zeechen
markéiert an fannd Dir elo an der Annexe. Do fannd
dir zum Beispill eng komplet Wuecht,
déi dir einfach kënnt huelen a benotzen.
Am Buch fann dir och zwee mol dëst Zeechen: TIPP! Mir als Equipe fanne, d'ass een dat an
senger Raro-Zäit erliewt soll hunn.
Natiirlech hu mir och nei Saachen dra gesat. Als Beispill de “Guide Routier”.
Am grousse Ganzen ass d’Methode méi Praxis-orientéiert, fir iech och besser an de
Versammlungen, Weekender oder Campen ze hëllefen.
E Kapitel, dat eis wichteg geschéngt huet weider ze entwéckelen, ass “d’Progressioun vum
RaRo”. Fir eis de neie Linne vum Verband unzepassen an e kloert Konzept auszeschaffen, hu
mir d’Progressioun an dräi Deeler opgedeelt. 1. Ass dat den Check-In (d’Montée),
als 2. ass dat de Wee an zum Schluss ass dat den Départ.
Wann e RaRo seng Montée mécht hu mir et nach mat engem Jugendlechen ze din.
Mat 23 Joer, wann hien d’RaRo verléisst ass et en Erwuessenen, dee seng Plaz an der
Gesellschaft anhuele kann. Fir de RaRo op deem Wee ze begleeden, hu mir déi 3 Etappen als
Hëllefsmëttel an dës Methode gesat. Dofir hu mir eis de “Guide Routier” ausgeduecht.
Dat soll en Heft, Klasseur, Buch,… sinn, wou de RaRo d’Chance krit seng Andréck, flott Spiller,
seng Erfahrungen,… opzeschreiwen. Dat Heft soll ganz perséinlech bleiwen. Wann de
Clanchef dat Buch beim Départ mat an d’Spill bréngt, kann dat dem RaRo hëllefen, säi
perséinleche Bilan ze maachen.
Spéiderhin ass dat och e flott Undenken u seng RaRo-zäit.
Mir als Equipe kënne iech just motivéieren fir d’Methode ze benotzen.
Dra bliedere musst dir selwer…
Equipe Nationale Route.

Struktur vun der Route
De Clan

Equipe Nationale Route (ENR)

D’Route besteht aus Clan’en. E Clan besteht aus de Ranger an de Rover aus engem Grupp
vun de Lëtzebuerger Guiden a Scouten. E Clan kann awer och aus Ranger - Rover aus
verschiddene Gruppe bestoën.
De Clan, als Bestanddeel vun engem Grupp vun den LGS, hëllt natierlech um Liewe vun
dësem Grupp wéi och all aner Branche deel.
Chef aus anere Branche kënnen och zum Clan gezielt ginn, wann se gewëllt sinn, an
d’Méiglechkeeten hunn, hei aktiv matt zeschaffen. De Clan huet op ze sinn fir all Jugendlëch
vun 17 bis 23 Joër, déi wëlles hunn aktiv am Clan matt zemaachen.
De Clan gëtt geleet vun de Ranger - Rover zësummen matt der Cheféquipe.

D’Cheféquipe
Den CC ass verantwortlëch fir d’Leedung vum Clan, hie koordinéiert matt den ACC’en
d’Aktivitéite vum Clan no der Methode Route a suergt fir déi perséinlech Progressioun vun de
Ranger - Rover.
Si sinn verantwortlëch fir d’Kontinuitéit vum Clan a sichen fréih genuch Leit, déi de Clan an
Zukunft encadréiere kënnen.

D’Route vun de Lëtzebuerger Guiden a Scouten steht ënnert der Leedung vun der Equipe
Nationale Route (och Equipe Route). Verantwortlech sinn déi zwee Branchecommissairen.
Zesummen mat de Membere vun der Equipe gi folgend Aarbechten am Déngscht vun de
RaRo ausgefouert:
- Chefformatioun organiséieren
- Aktivitéiten op nationalem Plang ureegen, organiséieren oder ënnerstëtzen
- Informatiounen aus an iwwer d’Clan’en sammelen
- Methode Route ausschaffen, upassen an änneren
- Publikatiounen erausginn an Dokumentatioun vermëttelen
- sech ëm déi allgemeng Verwaltungsaufgabe vun der Branche këmmeren
- Clan’en bei hierer Aarbecht ënnerstetzen??
Si kënnen fir speziell Aarbechten an Déngschter nach aner Mataarbechter erunzéien.

De Logo vun der Route
Den offiziellen Logo vun der Route besteht aus dem
alen Guiden-Kléiblat an der aler Scouts-Fleure-de-Lys.

Den CC huet déi betreffend Formatioun oofgeschloss. Den CC ass am beschten iwwer
23 Joër al a steht mat zwee Féiss am Liewen.
Hien huet d’Vertraue vun de Ranger - Rover an ass sech sénger Verantwortung bewosst.
D’ACC hëllefen dem CC bei der Gesamtleedung vum Clan. An Ausnahmefäll kann en ACC
d’Clancheffunktiounen iwwerdroe kréien.
Den Aumônier an/oder den Animateur spirituell kann aktiv um Clanliewen deelhuelen.
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Ziler vun der Route
D’ Route ass déi iewescht Branche vun eisem Verband. Domatt sinn hir Ziler déi nämlecht,
wei déi vum ganze Verband. Mee, eleng duerch den Alter, ergi sech aner Méiglechkeeten an
Ufuerderungen. D’RaRo sinn an engem Alter, wou si wichteg Entscheedungen treffe mussen
oder virbereeden: d’ Wiel vum Beruff, d’Wiel vun engem Liewenspartner an d’Wiel vun enger
Liewensorientatioun. Den Numm vun der Branche: “Route”, ass Ausdrock vun dësem Sichen
an “Ënnerwee-sinn”.
D’Ziler vun der Route orientéiere sech un de Besoin’en vun de Jugendlëchen. Si sollen lues a
lues, duerch Aktiounen, bewosst un hirem Erwuessen-sinn, Engagéiert-sinn a Chrëscht-sinn
schaffen, woubäi eis Method e Kader bitt.
Dës 3 fundamental Aktiounen goufen schonn vum B.P ervirgehuewen, an zwar ënnert der
Form “Duty to yourself, Duty to the others, and Duty to God”
Zum Erwuesse-sinn gehéieren eng Rei perséinlech Charakteristiken a Fähegkeeten, wei zum
Beispill d’ Realitéit erkennen, eng eegen Meenung hunn, Verpflichtungen akzeptéieren an
awer och a Situatiounen flexibel reagéieren.

Entspriechend der Method vun den LGS gëtt beim Ranger - Rover d’Ganzheetlechkeet vum
Mënsch eescht geholl: Kierper, Geescht a Séil.
Dofir spillt d’Spiritualitéit an der Route souwuel als erlieften, als meditéiert, als emotional an
als rational Liewenshëllef eng grouss Roll.
Si soll erméiglechen, déi vill Bezéihungen vum Liewen:
– zu sech selwer (senger Fräiheet, senger Biographie),
– zum Matmënsch (zur Gesellschaft),
– zur Natur, an
- zu Gott
z’interpretéieren a sengem Liewen ee Sënn ze ginn, deen de Grondwäerter vun den LGS
entsprécht: Engagement, Matbestëmmung, Matverantwortung, Equippegeescht,
Naturverbonnenheet.
Vum Ursprong vun den LGS hir ass de Ranger - Rover invitéiert, sech u Jesus Christus an un
de chrëschtleche Wäerter z’inspiréieren.
Zwar kënnt engem Ranger - Rover opgrond vu sengem Alter eng grouss eege Responsabilitéit zou, an awer ass d’ Route gefuerdert, Hëllefen ze proposéieren.

Zum Engagéiert-sinn gehéiert: a bewosster Bezéihung zu senger sozialer an natierlecher
Ëmwelt liewen.; sech ausenaner setze matt de Wäerter an Idealer vun eiser Gesellschaft,
Wäertënnerscheeder gesinn, eng Veranvortung an eng Roll iwwerhuele fir eng bestëmmte
Gemeinschaft e Stéck virun ze bréngen.

Iwwerbléck

Zum Chrëscht-sinn gehéiert dass bei der Route Spiritualitéit eng grouss Roll spillt. Si soll
erméiglechen “méi op den Fong ze goen” an d’Bezéihung zu den Matmënschen an zur
Natur favoriséieren. Dëst soll nët nëmmen meditativ sinn, mee soll sech och an Erliefnësser
ëmsetzen. Niewt ville Froen, déi mir eis stellen, sollen Froen vum Sënn vum eegene Liewen a
vun der Geschicht besonnesch betruecht ginn. Heibäi kann de RaRo sech un der Persoun vu
Jesus Christus orientéieren

Charakteristiken vun der Guiden/Scouts
Method ...

ugewand bei de Ranger - Rover

“Learning by doing”

Projet

„Ask the boy/girl“

Cogestioun1/Coéducatioun

Schaffen a klengen Gruppen

Clan

Idealer a Regelen

Charte

Perséinleche Fortschrëtt

Etappen vun der Progressioun
(den Check in, de Wee, den Départ)

Liewen an a matt der Natur

Camp – Volant, Projet an der Natur

„B.A “

Chantier / Développement Comunautaire

Internationalitéit

Camp oder Chantier am Ausland

Cogestioun ass d’Léiren zesummen ze schaffen an zesummen ze décidéiren
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Ziler vum Guidissem a Scoutissem an Zil vun den LGS
Niewt der Famill, der Schoul, dem Soziale Milieu an de Medien, déi op hir jeeweileg Manéier
d’ Leit „erzéien“, kréien Meedercher a Jongen bei de Guiden a Scouten eng zousätzlech
edukativ Chance fir Erwuessener ze ginn, déi aktiv hir Plaz an der Gesellschaft anhuelen an
doduerch zum eegene Gléck fannen.
Den Weltscoutsverband formuléiert d’ Missioun vum Scoutissem folgendermoossen:
La Mission du Scoutisme :
Le Scoutisme a pour mission - en partant de valeurs énoncées dans la Promesse et la Loi scoutes
- de contribuer à l’éducation des jeunes afin de participer à la construction d’un monde
meilleur peuplé de personnes épanouies, prêtes à jouer un rôle constructif dans la société.
Pour y parvenir:
• il propose aux jeunes d’entrer, tout au long de leurs années de formation, dans un processus
d’éducation non-formelle
• il utilise une méthode originale selon laquelle chacun est le principal artisan de son propre développement pour devenir une personne autonome, solidaire, responsable et engagée
• il les aide à développer un système de valeurs basé sur les principes spirituels, sociaux et personnels
exprimés dans la Promesse et dans la Loi.

D’ Aussoen vun dësem Text entspriechen och deenen vum Weltguideverband, och wann
en e weideren Akzent op déi speziell Besoin’en vun de Meedercher setzt.

Hien huet 4 Beräicher gesinn, an deenen d’Erzeihung haaptsächlech muss wierksam ginn:
•
Entwécklung vun der Perséinlechkeet (Charakter, Astellung, ...)
•
kierperlech Gesondheet
•
Handfäerdegkeet a Kreativitéit
•
den Déngschtum Matmënsch
(fräi no: R. Baden-Powell: Aids to Scoutsmastership)
Dozou och déi betreffend Auszich aus de Grondsätz vun eisem Verband:
“Am Verband vun de Lëtzebuerger Guiden a Scouten soll all eenzelne Member versiche
kënnen, seng kierperlech, geeschteg, moralesch, affektiv, sozial a reliéis Kompetenze progressiv ze entwéckelen. Doduerch kritt hie Fäegkeeten, Haltungen a Verhalensweisen, déi him
et erlaben, säi Liewensprojet ze realiséieren an aktiv un der Weiderentwécklung vun der
Gesellschaft matt zeschaffen. ...”

Ziler vum Guidissem a Scoutissem an Zil vun den LGS

AM BERÄICH VUN DE KIERPERLECHE KOMPETENZEN
Guiden a Scoute versichen:
•
hire Kierper ze acceptéieren;
•
d’Méiglechkeete vun hirem Kierper ze trainéieren an ze verbesseren;
•
d’Gesondheet als eppes Wäertvolles unzegesinn;
•
e gesonde Liewensstil ze entwéckelen.
AM BERÄICH VUN DE GEESCHTEGE KOMPETENZEN
Guiden a Scoute versichen:
•
sech ze informéieren a sech mat aner Iddien auserneenzesetzen;
•
flexibel ze si am Denken;
•
bereet ze sinn, Meenung vun aneren ze respektéieren an unzehuelen;
•
kritesch ze sinn, och géintiwwer sech selwer;
•
Problemer ze erkennen a Léisungen ze sichen;
•
Schwieregkeeten ze iwwerwannen an aushalen ze kënnen;
•
positiv ze denken a sech freeën ze kënnen;
•
nozedenken iwwer e Sënn am Liewen;
•
Iwwerzeegungen opzebauen an duerzou ze stoen.
AM BERÄICH VUN DE MORALESCHEN KOMPETENZEN
Guiden a Scoute versichen:
•
d’Gläichwäertegkeet vu Mann a Fra unzeerkennen an dono ze liewen;
•
fir d’Gläichwäertegkeet vun alle Mënschen anzestoen;
•
Wäerter unzeerkenne wéi Solidaritéit, Toleranz an Autonomie;
•
sech anzesetze fir Fridden, Fräiheet, Wourecht a Gerechtegkeet;
•
selwer ëmweltgerecht ze liewen;
•
sech ze engagéiere fir d’Erhale vun der Schöpfung an dem Liewen an all senge
Formen;
•
Léift als Grondhaltung ze entwéckelen

Dem Grënner vun de Scoute säin Zil war et, dem Kand oder Jugendlechen eng
komplementar Erzéiung zu senger normaler (Schoul an Elterenhaus) ze ginn.
Him huet en Typ vu Mënsch vir geschwieft, deen aktiv séng Plaz an der Gesellschaft anhëlt
an doduerch zum perséinleche Gléck fënnt.

ENR
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AM BERÄICH VUN DEN AFFEKTIVEN A SOZIALEN KOMPETENZEN
Guiden a Scoute versichen:
•
hir eege Gefiller ze erkennen, eeschtzehuelen, ze kontrolléieren an auszedrécken;
•
hir eege Sexualitéit an déi vun deenen aneren ze acceptéieren an ze verstoen;
•
Gefiller vun aneren ze erkennen, ze acceptéieren an ze respektéieren;
•
Bezéiungen opzebauen an ze ënnerhalen;
•
sech anzesetze fir Frëndschaft a Partnerschaft am Grupp, an der Famill an an der
Gesellschaft;
•
den Ëmgank an d’Gemeinschaft mat aneren unzestriewen,
•
ethnesch a kulturell Ënnerscheeder ze verstoen an ze respektéieren;
•
konkret ze hëllefen, do wou Hëllef gebraucht gëtt;
•
aktiv matt zeschaffen un der gerechter a mënschewierdeger Weiderentwécklung
vun der Gesellschaft heiheem, an Europa an an der Welt.

ENR
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Guide / Scoutsmethod
AM BERÄICH VUN DE RELIÉISE KOMPETENZEN
Guiden a Scoute versichen:
•
eng perséinlech Spiritualitéit ze entwéckelen;
•
eng Relatioun zu Gott opzebauen an ze fleegen;
•
opzesin fir Jesus Christus a seng gutt Noriicht;
•
hiert sozialt Engagement als gelieftent Chrëschtentum unzegesinn;
•
sech konstruktiv mat der Institutioun Kierch auserneenzesetzen;
•
matt zehëllefen eng lieweg Gemeinschaft op ze bauen, wou Glawen a Liewe
verbonnen a gefeiert ginn.

Fir eis Ziler ze erreechen, schaffe mir no dem B.P. senger Erzéiungs-Method, déi aus
folgenden Elementer besteht:
D’Guide / de Scout leiert duerch d’ Aktivitéiten, et ass “Learning by doing”.
D’Aktivitéiten sinn dem jeweilegen Alter ugepasst, si riichte sech no den Interessi vum
Jugendlechen "Ask the boy/girl".
D’Aktivitéite sinn do fir dem Jugendlechen seng Selbstännegkeet ze förderen, fir hien un
gesellschaftlechen Problemer ze sensibiliséieren a fir hien iwwert säin Glawen nodenken ze
loossen. Si sollen him hëllefen, e perséinleche Fortschrëtt ze maachen.
D’ Guiden a Scouten schaffen a klenge Gruppen, wou d’Membere sech och géigesäiteg
erzéihen. Si ginn zwar begleet vu forméierte Chef/tainen, mee kréien hirem Alter
entspriechend Responsabilitéiten iwwerdroen.
D’Guide oder de Scout engagéiert sech fir seng Gemeinschaft, woubäi domatt net nëmme
säi Grupp, mee seng ganz Ëmwelt (Famill, Schoul, Gemeng, déi national an international
Gemeinschaft) gemengt ass.
Et gëtt un dem B. P. säin Opruff erënnert, d’ Welt e bësse besser ze verloosse wei een se
viirfonnt huet.
Och d’Opfuerderung, all Dag eng B.A. ze maachen, ass als eng Invitatioun fir aktiv un enger
besserer Welt matt zeschaffen ze verstoen.
D‘Guide oder de Scout liewt no bestëmmte Regelen. Dës si keng Schabloun, an déi den
Eenzelne soll eragepasst ginn, mee e Kader, an dem hien seng eegen Méiglechkeeten
ausbreeden kann.
D’Idealer, déi dem Jugendlechen ugebuede ginn, sinn net onbedingt en Zil, dat hatt/hien
erreeche muss, mee virun allem eppes, un deem hatt/hie sech moossen an orientéiere kann.
D’Liewen an der Natur spillt natiirlech eng grouss Roll an eisem Mouvement.
Et bitt de Kader fir e groussen Deel vun eisen Aktivitéiten.
Duerch déi ökologësch Problemer, wéi mer se haut kennen, kommen natiirlech nei Aspekter
heivun zum Droën.
Eng aner Charakteristik vum Mouvement ass seng Internationalitéit.
De B.P. huet de Scoutismus vun Ufank un als Instrument fir eng Völkerverstännegung gesinn.
International Kontakter sollen dem Jonken erméiglechen déi deeglech Realitéit vun enger
Europa- an Weltbevölkerung ze verstoen

ENR
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D’ Liewen am Clan

Method bei der Route

D’Liewen an engem Clan ass e ganz wichtegen Aspekt vun eiser Method. De Mënsch fënnt
nëmmen zu sech selwer a gëtt glécklech duerch de Kontakt mat anere Mënschen.
Géigesäitegt Vertrauen a Solidaritéit hunn eng grouss Bedeitung fir de perséinlech
Fortschrëtt.
Gemeinschaft liewen ass dofir een wichtegen Deel vun eiser Method. De Clan ass e Grupp
deen sech regelméisseg trëfft: Kontakter ginn duerch gemeinsam Erfahrungen an Erliefnësser
ënnerhalen a verdéift.
De Clan, am Ënnerscheed zu enger Clique, huet kloer Ziler a Regelen. Dës sollen e Klima
schafen dat et deem eenzelnen erméiglecht seng Fähegkeeten auszeprobéieren a
Fortschrëtter ze maachen. Solidaritéit a Frëndschaft gi grouss geschriwwen, d’Ranger - Rover
hëllefen sech géigesäiteg weider op hirem Wee zum Erwuessen-sinn, zum Engagéiert-sinn a
Chrëscht-sinn.
Dëst zum Beispill ënnert der Form vun Äustäusch vu perséinlechen Usiichten.
D’ Etappen (S.23) sinn eng weider Hëllef fir d’Progressioun vum Eenzelnen.
Méi wéi bei anere Branchen ginn bei der Route Aktivitéiten vum ganze Clan geplangt an
duerchgefouert. Doduerch schafft de Clan och u sech selwer. Memberen léieren zesummen
schaffen an zesummen décidéieren, mir schwätze vu Cogestioun .
Et huet sech an der Praxis erwisen, datt bei der Route en Equipesystem, wéi e bei den anere
Branchen existéiert, net funktionnéiert. Grouss Clan’en kënne sech fir verschidde Projet’en
zwar an Equipen andeelen, mee de gréissten Deel vun der Zäit funktionéiert de Clan als e
Ganzt.
De Clan als Ganzen ass schonn eng Equipe.
Et as wichteg, sech als Chef bewosst ze sinn dass de Summercamp
ganz allgemeng eng vital Roll am Clanliewe spillt.
E Scoutsjoër ouni Summercamp ass meeschtens Ausdrock vun engem gréisseren
Problem am Clan.

D’Method bei der Route ass eng altersgerecht Uwennung
vun der Scoutsmethod.
Eis Method huet also déi nämlecht Charakteristiken, Typ vun
Aktivitéiten an Aart a Weis fir se duerchzeféieren, wei déi vun
den anere Branchen.
Mee bei eis ass deen Eenzelne méi gefuerdert, et geht eis och
nach méi drëm, datt de RaRo bewosst u senger eegener
Perséinlechkeet schafft. D’Method ass e Ganzt, an esou ass
all Punkt vun der Method wichteg an ergänzend.

D’Charte
D’Charte ass een Hëllefsmëttel fir dem
Clan seng Erwaardungen, Ziler, Viirsätz a
seng Ufuerderungen un den
eenzelne Ranger - Rover festzehalen.
De Ranger - Rover ass am Prinzip al
genuch fir selwer erauszefanne wat hien wëll. Fir dass de
Ranger - Rover sech awer iwwert seng Ziler eens gëtt, stellt de
Clan am Ufank vum Joër eng Charte
zesummen op.
D’Charte ass net als Gesetz ze verstoën, mee éischter als
Richtlinn.
D’Charte erfëllt verschidden Aufgaben:
Éischtens gëtt beim Opstelle vun der Charte de Standpunkt
vun jidfer eenzelne Ranger - Rover bekannt, jidderee weess
duerno besser wou e matt dem aneren drun ass.
D’Ziler vun der Route gi kritesch ënnertd’Lupp geholl,
diskutéiert an doduerch bewosst gemaach.
De Ranger - Rover soll kloer wëssen, em wat et eis geht.
D’Charte hëlleft dann och no all Projet an zum Schluss vum
Joër e Bilan ze leeden. Si erlaabt dem Clan, op eng einfach
Aart a Weis praktësch Realisatiounen matt de Viirsätz ze
vergläichen.
Bei der Opstellung vun der Charte ass et wichteg, dass all
Clan fir sech entscheed wat hien wichteg fënnt, wat dat fir
hien konkret bedeit. D’Aufgab vum Clanchef/taine ass dobäi,
dass méiglechst all Aspekter diskutéiert ginn an dass keen
Verstouss um Guiden- a Scoutsgesetz opkënnt.
D’Charte kann dann grouss am Home opgehaangen ginn,
oder am Clan-Classeur ageschriwwen ginn, sou dass
jiddereen se zu all Moment kann kucken.

ENR
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D’Charte am
Praktëschen
E Beispill:
Beim Gespréich kënnt
eraus, datt jiddereen vum
Clan matmaachen muss,
an net de Chef/taine
aleng Initiativen hëllt.
An d’Charte kënnt stoen:
“An eisem Clan dréit
jidderee säi Pefferkär zu all
Aktivitéit bäi,”
Aner Punkte kënne sinn:
“Mir sinn net nëmmen
eng Service-Equipe vum
Grupp, mee mir maachen
och wéinstens ee Projet
am Joër fir eis.”
“Dëst Joër schaffe mir méi
an der Richtung
Développement
communautaire.”
D’Charte kann awer och
Liewensreglen
erwähnen wéi:
“Während der
Versammlung get nët
gefëmmt” oder
“Wäerend den
Aktivitéiten get et keen
Alkohol”
n der
Beispill a
äit 40
S
e
Annex
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Et ass an deem Sënn och wichteg, dass d’Charte all Joër nei geschriwwen gëtt.
Och wann keen neien Ranger - Rover bäikënnt, erlaabt et seng Ziler nei ze definéieren an am
Verglach matt den Erfahrungen vum läschten Joër besser ze formuléieren.

A Prozenter ausgedréckt, verhält een :
- 10% vun deem wat ee liest
- 20% vun deem wat een héiert
- 30% vun deem wat ee kuckt
- 50% vun deem wat ee kuckt an héiert am selwechte Moment
- 80% vun deem wat ee seet
- 90% vun deem wat ee seet a mécht am selwechte Moment.

De Projet
De Projet bei der Route ass dat wat d’Entreprise bei de CaraPio, an d’Expeditioun bei den
AvEx ass.
Et ass d’ praktescht Ëmsetze vun der Guide-Scoutsmethod, dem “Learning by doing”.
De Projet geht awer nët nëmmen an eng handwierklech Richtung. Et geht vill méi drëms,
sech an en Thema eranzeschaffen a Konsequenze fir seng eegen Haltung ze zéien.
Aktivitéite kréie méi en “politëschen” Charakter.
Nët am Sënn vu Parteipolitik, mee am urspréngleche Sënn vum Wuert: all déi Saachen, déi
mat der Gesellschaft ze dinn hunn, also gesellschaftsgestaltend. D’Iddi vum Asaz fir anerer
kënnt an de meeschte Projet’en esou erëm.
Projet’en ginn no enger Method geplangt. Während der Etapp vum Plangen iwwerhëlt
wa méiglech all Ranger - Rover Responsabilitéiten (Chargen).
Dat soll eng Erausfuerderung sinn.
Während der Réalisatioun léiert een eng nei Technik oder et kritt een en Abléck an en neit
Gebitt. Nom Projet gëlt et, iwwer dat, wat ofgelaf ass nozedenken a Konsequenzen ze zéien,
an zwar op perséinlechem Plang an op deem vum Clan. Et gëtt e Bilan gemaach.
Duerch de Projet soll d’Engagement sech och lues a lues op d’Gesellschaft iwwerdroen
(sozial Ëmwelt, national an international Gemeinschaften,...) an esou den Ranger - Rover
sensibiliséieren. Dobäi soll wéi ëmmer drop opgepasst ginn, dass de Clan keng
Service-Equipe vum Grupp gëtt!
De Projet ass eng Aufgab déi de Clan sech stellt a réaliséiert. Dëse Projet gëtt vum Clan
décidéiert, op Grond vun de Wënsch vun de Ranger - Rover an de Bedierfnësser vun der
Ëmwelt.
De Projet ass en “Teamwork”, e gëtt vum Clan zesummen duerchgefouert. Dat verlaangt
vun all Clanmember d’Bereetschaft, senge Fähegkeeten ugepasst Verantwortung ze
iwwerhuelen. Heifir ass d’perséinlecht Engagement vu jidderengem noutwenneg.
De Projet féiert zu engem konkreten a siichtbare Resultat an ass zum Notze fir de Clan
an /oder fir Leit baussent dem Clan.

Fir dass d’RaRo e perséinlechen Fortschrëtt an deenen verschiddene Bezéiungen
zu sech sëlwer, zum Matmënsch, zur Gesellschaft, zur Ëmwelt, zu Gott maache kënnen,
versicht de Clan esou wäit wéi méiglech Projet’en aus dësen verschiddene Beräicher ze
maachen.

De Projet am
Praktëschen

Ooflaf vun engem Projet

D’Viirbereedung vun
engem Camp Volant
(S.24) grad wéi vun all
All Projet lieft vum Engagement vum Eenzelnen.
anere Camp kann wéi e
Et ass wichteg, datt an der Startphase all Ranger - Rover seng
Projet betruecht an
Wënsch an Iddien ausdrécke kann, well nëmmen esou en
duerchgefouert ginn.
Thema fonnt ka ginn wat jiddereen usprécht.
1. IDDIE SICHEN

De Projet ass eng Form fir sech mat engem Thema ausenanerzesetzen. Während et an der
Schoul villfach ëm Vermëttelung vun Informatiounen an ëm individuellt Verschaffe vu Wësse
geht, geht et am Guidissem a Scoutissem ëm non-formell Edukatioun
(Formatioun vum Charakter, Haltungen,..)
Fortschrëtter op dëse Punkte mécht een net duerch Nodenken aleng, mee duerch e bewosst
Liewen an Erliewen.

Method bei der Route

De Schwéierpunkt vun engem Projet kann zum Beispill an engem vun dëse Beräicher leien :
• Gesellschaft
• Natur
• Kultur
• Erliefnës
• Spiritualitéit
• International Solidaritéit

Wéi et am Liewe kuerz a laangfristeg Projet’en ginn, esou ginn
et am Clan Mini- a Maxi-Projet’en.
D' Haaptsaach ass, datt d' Struktur an d' Method wéi och
Och e Camp ass e
d’Zil bei all Projet agehale ginn.
Projet:

Wat ass e Projet a firwat e Projet?

ENR

De Rendement vum Léieren ass vill méi grouss, wann een duerch Aktiounen léiert, wéi wann
een liest oder nolauschtert.
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Methoden, wei een an dëser Etapp ka virgoen, sinn:
Brainstorming, Gruppe Gespréicher...

Ustéiss fir e Gespréich kenne folgend Froe sinn:
- Wou sti mir als Clan?
- Wat war eise leschte Projet?
- Wat gefält eis?
- Iwwer wat wëlle mir eppes méi wëssen?

ENR

Method bei der Route
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Wat ka bei "beim Iddie sichen" geléiert ginn?
- Selbstvertrauen
- Wënsch vun deem anere kenne léieren
- Akzeptanz
- Meenungsfräiheet

Wat kann an dëser Etapp geléiert ginn?
- Problemer a Situatioune verdéiwen, se kritesch betruechten, a se ze
relativéiere wëssen
- Iddien a Bedierfnësser an Aktioun ëmsetzen,
- Toleranz a Kompromëssbereetschaft,
- mat Konfliktsituatiounen eenz ginn,
- Selbstbewosstsënn,
- Entscheedungen treffen

Roll vum Chef:
- Hie suergt derfir, datt all Member vum Clan säint ka bäidroen
- Hie suergt derfir, datt d’Informatioune gutt am Grupp fléissen

Roll vum Chef:
- De Chef/taine suergt duerfir, datt an enger gudder Atmosphär iwwert 		
de Projet geschwat a beschloss gëtt, an dass all Clanmember sech wuel fillt,
a säi Bäitrag vun den anere respektéiert gëtt.
- Hie koordinéiert d’Aktivitéite vum Clan

2. DISKUSSIOUN
Iwwer d’Iddie gëtt diskutéiert an et gëtt sech op en Thema festgeluecht.
Bedenken a Widderstänn vun Eenzelne ginn eescht geholl a Léisungen gi gesicht.

Wat kann beim Diskutéieren geleiert ginn?
- Perséinlech Interessen a Bedierfnësser ausdrécken,
- Problembewosstsinn entwéckelen,
- Déi perséinlech a gesellschaftlech Situatioun méi genee kucken
an doriwwer nodenken,
- An engem Clan gemeinsam Erfahrunge sichen a fannen,
- Iddi kréie fir Initiativen ze ergräifen.
- Kompromëssbereetschaft
- eng Diskussioun féieren an Entscheedungen treffen

4. ORGANISATIOUN
Fir déi allgemeng Organisatioun ass de Clan verantwortlech! Zesumme gëtt déi néideg
Aufgaben- an Zäitverdeelung viirgeholl. Et ginn Responsabel fir déi eenzel Chargen
bestëmmt. Eventuell gëtt Kontakt matt engem Spezialist2 geholl.
D' Organisatioun ass eng wichteg Etapp, si ass entscheedend fir den Erfollëg vum Projet.
Si muss esou gemaach ginn, datt de Projet herno och eng reell Chance huet ze geléngen.

Wat kann an dëser Etapp geléiert ginn ?
- Eng Aktioun plangen an aktiv an där Richtung matschaffen,
- Sech kooperativ an e Clan integréieren, an d’Bedeitung vum Eenzelen an dësem
Clan entdecken,
- Aner Situatiounen ënnerleien
- Déi eegen Meenung revidéieren an erweideren,
- Richteg Informatioune wëssen anzehuelen an auszewäerten,
- Seng perséinlech, technesch, organisatoresch a kënschtleresch Fähegkeete
wëssen anzesetzen.
- Veranvortung iwwerhuelen

Roll vum Chef:
- Hien iwwerhëlt d’Leedung vun den Diskussiounen.
→ Direktiv an net Direktiv (S. 29)
- Hie suergt derfir, datt all Member vum Clan säint ka bäidroen.
- Hie suergt derfir, datt Informatioune gutt am Grupp fléissen
- Hie kann d’Liewe vum Grupp analyséieren a verwiesselt dobäi seng eege 		
Wënsch, Onsécherheeten an Intressen net mat denen vum Clan
3. VERDÉIWEN, ZILSETZUNG AN ENTSCHEEDUNG
D’Thema ass fonnt, elo gëtt et verdéift. Duerch Diskussioun vun de Méiglechkeeten a
Problemer soll jiddereen d’Méiglechkeet hunn, sech heifir ze engagéieren an déi eege
Bedierfnësser besser anzebauen. Et ass duerfir wichteg dass net nëmmen déi, déi vun der
Iddi begeeschtert sinn, plangen.

Roll vum Chef:
- De Chef suergt duerfir, datt all Member déi gëeegent Charge kritt, datt
d’Aufgabe festgehalen an openeen oofgestëmmt sinn.
- Hien suergt duerfir, dass den Aarbechtsplang vum Projet agehale gëtt, dass et
matt der Informatioun klappt an hie gëtt technesch Rotschléi.
- Hien hält Konfliktsituatiounen am Aan fir se esou séier wéi méiglech ze léisen.
- Hien suergt duerfir, dass all Préparatiounen getraff ginn.

E weidere wichtege Punkt ass d’Fixéiere vun den Ziler: "Wat wëlle mer erreechen?"
Am beschte sinn do konkret Ziler, do gesäit een herno am einfachsten ob de Projet viru kënnt
oder dernieft leeft.
Eng kloer Zilsetzung gëtt Sécherheet well jidderee weess wat erreecht soll ginn.
2
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Spezialist: Leit baussent dem Clan déi engem bei der Realisatioun vum Projet kennen hëllefen.
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5. REALISATIOUN

7. BILAN

D'Ranger - Rover schaffen op d’Ziler lass, eventuell matt de Spezialisten.
D’Realisatioun vum Projet bedeit, déi gestallten Ziler an d’Praxis ëmzesetzen.

Wéi bei all Guide- Scoutsaktivitéit gehéiert de Bilan och zu engem Projet. Dofir gëtt de Bilan
méi grëndlech am Kapitel “Bilan” ugeschwat (de Bilan S.21). Dëst gëlt och fir Projet’en déi net
oofgeschloss konnte ginn.
Grad aus Mësserfollëger kann ee vill léieren.

Dacks ginn et Schwieregkeete bei der praktëscher Realisatioun vu Projet’en:
D’Motivatioun léisst no, d’Ausféierung gëtt ze schwéier,....
Dee Moment sollt een en Tëschebilan maachen fir iwwert de Fortgang ze diskutéieren, Ziler
nei festzeleeën oder, wann et guer net méi geet, ze décidéieren de Projet oofzebriechen,
domatter muss awer jiddereen averstan sinn!
Wann een e Projet oofbrécht muss ee sech awer bewosst sinn, datt dat der Motivatioun
am Clan immens schued an d'Ausféiren vun engem neie Projet net onbedingt méi einfach
mécht.

Wat kann an dëser Etapp geleiert ginn?
- Verantwortung iwwerhuelen a Konsequenze spieren,
- Perséinlech Interessen verwierklechen,
- Ziler praktesch ëmsetzen, an e Resultat gesinn,
- Solidaritéit erliewen.

Den Développement communautaire ass nët nëmmen eng Drëtt-Welt-Hëllef.
Bei der Route verstinn mir den Développement communautaire als zwou Gemeinschaften déi
zesummen eppes realiséieren, woubäi béid Partien sech entwéckelen.
Dëst ass dann och d' Zil dovun.

6. FIESTA A MATDEELEN
Wann de Projet säi Resultat erreecht huet, ass säin Héichpunkt do, doriwwer soll de Clan
sech freeën. Den Héichpunkt soll e festleche Charakter hunn, duerfir feieren mir matteneen
eng Fiesta! Dobäi muss een awer oppassen dass d' Fest kee Projet fir sech gëtt.
Wann et sënnvoll ass, kuckt de Clan datt de Projet an der Ëffentlechkeet viirgestallt gëtt (Infopanneau, Zeitung,...). Dëst ass wichteg, fir datt d'Ranger -Rover gesinn, datt hir Aktiounen och
Konsequenzen hunn, a fir dass de Clan als Ganzt ugesi gëtt.

Wat kann an dëser Etapp geléiert ginn?
- Matenee feieren,
- Fester a Freed als Deel vum Liewe betruechten,
- Nei Formen vun Feieren kenneléiren.
Roll vum Chef:
- Hie koordinéiert d’Aktivitéite vum Clan

Method bei der Route

Roll vum Chef:
- De Chef suergt derfir, dass jiddereen d' Méiglechkeet huet seng Erfahrungen ze
verschaffen an ze matzedeelen.
- Hien kuckt, dass och déi positiv Aspekter vum Projet voll zur Diskussioun kommen.

Développement communautaire

Roll vum Chef:
- De Chef suergt matt fir den Erfolleg vun der Realisatioun an hëlleft
Problemer déi optauchen ze léisen.
- Hien hält d’Zil vum Projet am Aan a weist de Clan dorop hinn.
- Hien hält d'Aarbechtsmoral héich, gëtt Réckhalt a kuckt, datt jidderee
matmaache kann

ENR

Wat kann an dëser Etapp geléiert ginn?
- Seng Erfahrunge bewosst kënne verschaffen,
- De Sënn vun enger Reflexioun am Liewen erkennen,
- E Fortgang, e Resultat vun der perséinlecher Aarbecht gesinn.
- Konstruktiv Kritik ze maachen an z'akzeptéieren
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Coéducatioun an Développement communautaire sinn wichteg an der Method, mir
gesinn si als eng flott Méiglechkeet dem Ranger - Rover vill Deeler vun der Method
bäizebréngen.
Eisen Zieler méi no ze kommen andems mir probéieren eis Welt besser ze hannerloossen
wei mer se fir fonnt hunn, an gläichzäiteg der Gesellschaft vun haut ze weisen datt de
Guidissem/Scoutissem nach ëmmer aktuell a wichteg ass.
D’Gesellschaft entwéckelt sech an engem Stéck an
eise Mouvement muss sech lafend neien Erausfuerderunge stellen.
Esou gëtt den Développement communautaire virun
Allem duerch d’Odysséen vun der ENR an
Zesummenaarbecht mat der ONGD praktizéiert.
Awer och d'Clan’en kënne sech op de Wee vum
Développement communautaire maachen.
Hei ass op alle Fall awer ze roden, mat der ONGD
“Guiden a Scouten fir ENG Welt” zesummen ze
schaffen. De RaRo entdeckt bei esou engem Projet nei Liewensweisen, léiert
Kommunikatioun an Coorganisatioun besser ze verstoën a kritt eng nei Perspektiv op eis Welt.

ENR

Method bei der Route

21

Nationales/Internationales - Relatioun no baussen
Jidder Eenzelen soll op sengem Wee d’Méiglechkeet hunn sech mat aneren
Guiden/Scouten äuszetauschen.
Dëst gëtt an der Method besonnësch duerch den Développement Communautaire,
international Campen an international Treffen ëmgesat.

Agora
En Agora ass eng Austausch-Plattform vun Ranger - Rover fir Ranger - Rover.
Fir sech Gedanken iwwert de Guidissem-Scoutissem, an besonnësch iwwert d' Roll vum RaRo
an eiser Gesellschaft ze man.

Esou kann een sech fir Europa an d’Welt méi opmaachen an de Slogan

Et soll besonnësch d' Benotzen vun der Guide- Scoutsmethod am Alldaagsliewen förderen:
En bréngt nei Iddiën fir Aktiounen déi een starten kann awer virun allem fördert den Agora
den Austausch op nationaler an internationaler Basis.

„We RaRo the World“ verstoën an ëmsetzen.
Fir dëst ze förderen, bidden sech eng Parti Méiglechkeeten un, un denen een "just" muss aktiv
deel huelen, an natiirlech ass et dem Clan iwwerlooss, kreativ ze sinn an selwer eppes op
d’Been ze stellen.

En Agora kann op lokalem, nationalem oder internationalem Niveau organiséiert ginn.
All Joër ass eng europäesch Agoraversammlung zu Kandersteg an der Schwäiz.

Zesummenarbecht tëschent de Clan’en, dem Verband an aner
Mouvementer/Organisatiounen.
Net nëmmen de Kontakt tëscht de Ranger - Rover ass wichteg, mee och de Kontakt matt
aneren Organisatiounen wéi zum Beispill: ASTI (Association de Soutien aux Travailleurs Immigrés), Mouvement Écologique, ATD-Quart-Monde, Radio Ara ,... .
Et gi vill kleng Clan' en, a vill Ranger - Rover hunn nach eng Chefcharge an enger anerer
Branche.
Duerfir ass et besonnesch bei der Route wichteg, datt och Aktivitéiten op
nationalem/regionalem Plang ugebuede ginn. Dat ass eng Aufgab vun der Équipe
Nationale Route (ENR), mee et ass erwënscht dass eenzel Clan' en vu sech aus matenaner
schaffen.

P!

CLAN DES CHEFS
D' ENR organiséiert all Joër de Clan des Chefs fir de Clan-Cheffen d’Méiglechkeet ze ginn en
Austausch ënnereneen a matt der ENR ze kréien. D'Chef ginn dei läscht Noriichten aus dem
Verband gewuer an d'ENR kritt Echoë vun der Base.
Et ass och e Forum, wou eventuell nei Linne vun der Branche diskutéiert kënne ginn.
De Clan des Chefs gëtt vun der ENR aberuff a gëtt all Kéier vun engem anere Clan
organiséiert.

International Campen (Roverway, Rovermoot, Jamboree) TIP
En internationalen Camp ass eng Geleeënheet fir d' Gréisst vum Guidissem-Scoutissem ze
erliewen an ze verstoën firwat eist Mouvement sou wichteg ass.
De Roverway ass een europäeschen Ranger - Rover-Camp, deen aus dem Eurofolk
(de Viirleefer vum Roverway bis 2001) entstanen ass. Et ass eng Aart Jamboree fir
Ranger - Rover. Hei treffen sech ëm déi 3000 Ranger - Rover aus ganz Europa fir sech
äuszetauschen, flott Erfahrungen ze maachen a vill nei Leit kennen ze léieren.

RARO TREFF & LANCEMENT
De Ranger - Rover Treff, grad wéi de Lancement ginn vun der ENR organiséiert.
Een Zil dovunner ass et, d' Ranger - Rover drunn ze erënneren, dass hire Clan net alleng do
steht.
Hei kënnen d' Ranger - Rover aner Clan’en kenneléiren, sech austauschen an nei Iddien
sammelen fir eventuell zesummen en neien Projet ze plangen.

De Rovermoot ass un sech d'selwecht wei den Roverway, just op Weltebene. Hei sinn also
nach vill méi Kulturen vertrueden an nach vill méi Leit.
Den Jamboree ass e groussen internationalen Camp fir AvEx a CaraPio, wou de Ranger Rover als IST (International Service Team) wëllkomm ass. Dëst ass fir hien eng aner Form vu
Camp, bréngt awer vill flott Erfahrungen.

ENR
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Spirituell Aktivitéiten

Camp volant
D' Ranger - Rover sinn an engem Alter, wou se hirem Liewen
eng Orientatioun musse ginn: se sinn ënnerwee.

De spirituellen Beräich ass vläicht deen, deen am schwéierste bei de Ranger - Rover
unzegoën ass.

Net zulescht dowéint ass de Camp-Volant eng ugepassten
Aktivitéit fir eis Branche. Ënnerwee sinn, bréngt grad esou dem
Clan wéi och deem Eenzelnen vill wäertvoll Erfahrungen.

Op där enger Säit fannen se sech dacks nëmme schwéier an der Kierch erëm, dacks hunn se
hir schons de Réck gedréint. Op där anerer Säit mierkt een awer, dass Froën, wéi zum Beispill
déi nom Sënn vum Liewen, fir si immens wichteg sinn.
Mir kënnen dëst also net vernoléissegen.
Den LGS – Verband ënnerscheed säit laangem tëschend spiritueller a reliéiser Animatioun,
während et an der spiritueller Animatioun méi ëm Wäerter an d’Sënnfro geht, versicht
d’reliéis Animatioun konkret Äntwerten ze ginn déi sech un der Persoun vu Jesus Christus
orientéieren.

Esou muss een, wann ee mat engem Grupp ënnerwee
ass, Récksiicht op den aneren huelen, et léiert ee seng eege
Grenze kennen, et léiert een einfach ze liewen, et léiert een nei
Géigenden, Leit a Liewensweise kennen.
Jugendlecher am Ranger - Rover - Alter sinn op der Sich, se sinn ënnerwee.
D' Thema vum "Ënnerwee-sinn" kennt deemno och dacks an der sougenanntener
Jugendkultur vir. De Camp-Volant kënnt dem Bedierfnëss vum Ranger - Rover, aus deem
Gewinntenen eraus ze goën an Neies ze entdecken, entgéint.
Et ass eng dem Alter ugepassten Aktivitéit. Och de Camp-Volant ass e Projet vum Clan a
gëtt deemno och esou geplangt an duerchgefouert.
E Camp-Volant hëlleft dem Ranger - Rover, sech selwer besser kennen ze léieren. Eleng de
physëschen Effort erméiglecht dem Ranger - Rover seng kierperlech a geeschtlech Grenzen
kennen ze léieren. Duerch d’Liewen an der Natur kann de Ranger - Rover erëm zu engem méi
natiirleche Liewensrhythmus kommen.

Während eng spirituell Animatioun vun all Chef kann geleed ginn, gräift ee fir d’reliéis
Animatioun wuel éischter op een Aumonier oder Animateur Spirituel zeréck.
Eis geht et virun Allem dorëms, eng Plaz ze offréieren wou de Ranger - Rover matt anere Leit,
déi vläicht méi wäit an hirer Reflexioun sinn, diskutéieren an eventuell Äntwerte fanne kann.
Lokal fillt sech de Chef oder d’Cheftaine dacks iwwerfuerdert fir eng Aktivitéit an déi Richtung
ze maachen, zemools wou ëmmer manner den Aumônier hinnen dobäi hëllefe kann.
Duerfir ginn et awer eng ganz Rëtsch Méiglechkeeten hei Ënnerstëtzung ze fannen:
- Animateur Spirituel (wann de Grupp d’Chance huet een Animateur Spirituel ze
			
hunn, sollt een hien em Hëllef froën)

D’Liewen am Clan ass um Camp-Volant meeschtens ganz intensiv. Wéi bei kaum enger
anerer Guide- Scoutsaktivitéit ginn hei déif mënschlech Relatioun méiglech.
Eventuell Konflikter am Clan kënnen net esou liicht ëmgaange ginn a musse geléist
ginn!

- D’EAR (Equipe d'Animation Religieuse), oder den Ranger - Rover-Aumônier sinn
do, fir iech bei esou Schwieregkeeten ze hëllefen. Sie sinn hëllefsbereet an ënnestët
zen iech gären. Dësweideren invitéiert d’EAR all Joër op een Neits op eng Partie
Verbandsaktivitéiten déi een Ustouss op gréisser Projet’en kéinten sinn.
Hei virun Allem d’Friddensliichtsfeier, de Pélé des Jeunes oder och nach Reliéis-WE.
Eng typesch Ranger - Rover -Aktivitéit ass an dësem Kader ënnert aanerem
d’Ranger - Rover Wuecht, aaner Beispiller fënns du an der Annexe.

De Ranger - Rover kënnt och mat enger neier Géigend an eventuell enger neier Liewensweis
a Kontakt. Doduerch kritt hien een Ustouss, seng Gewunnëchten an Astellungen ze
iwwerpréiwen a säin Horizont ze erweideren.
Et ass duerfir wichteg, sech schonn während der Préparatioun vum Camp iwwer Kultur an
Liewensaart ze informéieren, an op der Plaz de Kontakt mat de Leit ze sichen.
Fir datt all dëst zum Droën kënnt, kann an däerf de Camp-Volant net zu enger sportlëcher
Compétitioun ausaarten !!
Et ass wichteg, den Trajet gutt erauszewielen, d’Etappen net ze laang ze maachen, genuch
Zäit fir ze raschte virzegesinn, esou datt all Ranger - Rover d’Chance kritt de Camp-Volant ze
packen. De Grupp ass ëmmer sou staark wei dee Schwaachsten, deemno ass de
Wee d' Zil. Grad wéi beim Projet kann een ënnerwee seng Pläng ëmänneren an esou dat
Ganzt zum Succès bréngen.
n der
Beispill a
E Camp-Volant muss nët zu Fouss sinn; et kann een sech och mat
Säit 54
Annexe
Kanu’en, Kanalschëffer, Segelschëffer, Flooss, Trakter oder Vëlo’en
op de Wee maachen. Sou bréngt all Transportmëttel nei Erliefnësser matt sech.
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Ranger - Rover -Wuecht
D'Ranger - Rover -Wuecht ass eng ideal Form fir sech mat
engem Thema ausenaner ze setzen.
D'Ranger - Rover maache sech an Uniform an der Nuecht e puer
Stonnen op de Wee, am beschten alleng. Ënnerwee kommen si
op besaten, oder onbesaten Statiounen, wou si Denkustéiss zum
Thema kréien: en Text, e Bild, eng Übung, e Spill....
D'Ranger - Rover maache sech ënnerwee Gedanken dozou,
respektiv diskutéieren doriwwer. Zum Schluss vum Wee gëtt nach
eng Kéier am Clan iwwer dat Erliewte geschwat. Eenzelner fille sech
vlaicht net wuel an der Däischtert, et muss een dofir bei der Viirbereedung dorop oppassen.
Eng Ranger - Rover -Wuecht muss gutt viirbereet sinn. Etappen, Statiounen, Momenter wou
geschwat gëtt a wou net, musse bewosst gewielt ginn.
Op déi folgend Punkte sollt een oppassen:
Départ
Et muss een d'Wuecht net onbedéngt am Chalet ufänken. Eng Plaz, déi eng gutt
Atmosphär ausstrahlt, wou de Ranger - Rover kann zur Rouh kommen, mécht d’Eraklammen
an d’Thema méi einfach. Dat kann e charakteristësche Bam, e Gebei, eng Hiel oder e Feier
sinn.

Arrivée
Bei der Arrivée kënnt de ganzen Clan zesummen, dës Plaz muss esou gewielt sinn, datt
d’Waarden op déi aner Ranger - Rover net ongemittlech gëtt. E Feier oder e waarme Raum
sinn dofir gëeegent. D’Zäit wou ee waart ka benotzt ginn fir d'Andréck, déi d'Ranger - Rover
kruten, ze verschaffen. Et kann ee molen, schreiwen, raschten, entspriechend Musék
lauschteren, ....
Wann d'Leit all zesumme sinn, gëtt een Austausch gemaach. Dës Etapp hängt natierlech vun
der Stëmmung vun de Ranger - Rover of a soll nët ze laang sinn.
Et ass och eventuell e gudde Moment fir d’Verspriechen ze maachen!

Allgemeng Bemierkungen:
Flott as et, d’Wuecht matt engem gemittlechen Deel oofzeschléissen, wéi z.B. matt enger
Zopp, engem Glühwäin,....
“PERSÉINLECH WUECHT”
Eng perséinlech Wuecht ass eng ganz speziell Erfahrung, wéi et se esou néierens bei den
Guiden a Scouten gëtt. Den Ooflaf huet och guer näischt mat enger normaler Wuecht ze
dinn.
Eng “perseinlech Wuecht” mecht ëmmer nëmmen 1 Ranger - Rover. Hien décidéiert och
selwer, dës Wuecht ze maachen, z.B. well hien iwwert e konkrete Problem nodenke muss,
oder einfach Zäit fir sech brauch an dofir e spezielle Kader gebueden kritt. De ganzen Clan
ënnerstëtzt déi perséinlech Wuecht an der Viirbereedung an bei der Duerchféierung.

Wee
D’Däischtert während der Wuecht mecht et net einfach de Wee ze fannen. Dofir ass et
wichteg, datt de Wee gutt markéiert ass (Bändchen, Lightstick, Käerzen), dass d’ Ranger - Rover
sech op hiert Thema kënnen konzentréieren. D’Wuecht ass keen Nuetsspill oder e Rallye.
Flott si Weeër laanscht e Floss, e Séi oder een circuit autopedestre. De Wee muss keen circuit
sinn, a kann och z.B. an Stäerenform sinn. D’Etappe sinn net ze grouss, trotzdem awer esou
gewielt, datt e Gespréich opkomme kann.
Statiounen
De Wee gëtt duerch Statiounen ënnerdeelt. Si sollen mat engem Feier, Käerzen, Luuchten
signaliséiert ginn. Op enger besatener Statioun kann een sëtzen, deen Ustéiss fir d’Suite gëtt.
Et kann een och Statiounen ouni Leit maachen, wou en Text, eng Zeechnung, eng Foto,... en
Impuls ginn. Wichteg ass, datt dës Statioune gutt ze fanne sinn. Deemno wéi wäit
d' Ranger - Rover scho gaange sinn, kann een eppes klenges z’iessen oder ze drénken
offréieren. Op de Statiounen kann een och Aktivitéiten zum Thema Sënner (Sënnerfahrung,
richen, taaschten,...), perséinlech Erausfuederung oder Naturerfahrung maachen.
n der
Beispill a
äit 41
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Mat & an der Natur liewen
Eis Gesellschaft vergësst hautdësdaags
d' Natur an fördert ëmmer méi e
Liewen virum Computer, Fernseh oder
virun der Play-station. An awer fänken
mir un, der Natur hir wichteg Roll nei
ze entdecken, sou héiert een ëmmer
méi vun
ëmweltfrëndlechen Produkter,
Energiespuermoossnahmen,
erneierbaren Energien, asw.
Dofir ass et wichteg, dass de
Ranger - Rover léiert, an der Natur ze
liewen, awer virun allem, matt der
Natur ze liewen, si bidd nämlech nët nëmmen een Kader.
D' Liewen an der Natur an d' Kenntnis vun der Natur sinn a
bleiwen e wichtegt pédagogescht Mëttel am
Guidissem/Scoutissem. Vill vun eisen Aktivitéite sinn
dobaussen an eis Methoden sinn op e Liewen an a matt der
Natur ausgeriicht.

De Bilan
D' Natur am
Praktëschen
Eng flott Méiglechkeet
Naturvölker besser
kennenzeléieren a sech
matt der Natur méi
ausernaanerze setzen ass
natiirlech den Native
Village um Neihaischen.
Hei kann de RaRo d’Natur
méi no erliewen, awer
virun Allem matt der
Natur liewen.

Method bei der Route

E Bilan huet 3 Aspekter déi sollen beuëcht ginn, dës sinn:
- de perséinlechen Bilan, wou de perséinlechen Fortschrëtt gekuckt gëtt
- den Clan-Bilan, deen erviirhieft wei et dem Clan geht
- den thematëschen Bilan, dee sech em de Projet/Camp këmmert

Deemno wéi een Aspekt gekuckt gëtt, kann de Clan sech folgend Froën stellen:
o
Huet de Clan eppes bäigeléiert?
o
Wéi waren d’Kontakter ënnerteneen?
o
Huet jidderee seng Charge erfëllt?
o
Ass de Clan weiderkomm?
o
Huet de Clan sech un d’Charte gehalen?
o
Wéi war déi praktësch Réalisatioun?
o
War de Projet en echten Ranger - Rover -Projet?

D' Natur konkret an aktiv erliewen ass an eiser heiteger Gesellschaft genee sou wichteg wéi bei den Naturvölker.
Hiren Ëmgang an d' Liewen an a mat der Natur ass e wichtegt
Vermiechtnëss fir eis Generatiounen.
D’Natur kann dem Ranger - Rover nach ganz vill bäibréngen,
dofir ass et wichteg, dass de Ranger - Rover se respektéiert. De
Clan soll sech an der Natur wuel fillen, regelméisseg
Aktivitéiten/Projet’en an a matt der Natur oofhalen.

ENR

Wat de Bilan méi grëndlech viirbereet an duerchgefouert gëtt, wat en dëm Clan an deem
Eenzelen méi bréngt.

DUERCHFÉIEREN VUM BILAN
A klenge Gruppen ginn déi individuell Iwwerleeungen vu jidderengem opgezielt oder
opgeschriwwen. Et entsteht am Beschten net direkt eng Diskussioun. Eréischt nodeems all
Iwwerleeungen opgezielt goufen, geschitt d'Afroostellen vun de Feststellungen déi gemaach
goufen.

Duerch e spillerëscht Entdecke vum Alldag vun den
Naturvölker kréien d’ Ranger - Rover en anere Bezug zur Natur.
Een Dag esou liewe wéi z.B. Indianer oder Kelte fördert bei
de Ranger - Rover d' Verständnëss vum Liewen an a matt der
Natur.

All Coopératioun mat aneren Ëmweltorganisatiounen kann an
dësem Kader béidsäiteg Viirdeeler hunn. Eng gudd Coopératioun mam lokalen Fierschter, mat Ëmweltassociatiounen sinn
ze empfehlen. Dobäi sief erënnert, dass d' Aktivitéiten an der
Natur sollen beim Fierschter ugekënnegt sinn.

De Bilan ass eng Bewäertung, déi um Enn vun all Projet/Aktivitéit gemaach gëtt.
De Projet/D' Aktivitéit gëtt am Hibléck op d’Ziler vun der Route iwwerpréift.
De Bilan ass net do, fir verschiddenen Ranger - Rover de Kapp ze wäschen, mee e soll
Conclusiounen fir de Projet bréngen!
E soll hëllefen de Fortschrëtt ze erkennen an Ustéiss ze ginn, fir sech méi perséinlech a
praktësch ze engagéieren.
Den Ooflaf vum Projet gëtt mat senger Ziilsetzung verglach, et ginn Conclusiounen fir
d’Zukunft gezunn.

Et gëtt gekuckt wou d’Critèren ze héich louchen a firwat se net agehal konnte ginn.
Et ginn Ursaache gesicht, firwat dëst oder dat geklappt oder net geklappt huet.
Aus der Diskussioun gi Konsequenzen a Rotschléi fir d’Zukunft gesicht. Et gëtt gekuckt
wéieng Saachen net esou gutt waren a wéi se an Zukunft anescht solle gemaach ginn.

www.scotel.lu

Froën déi sech stellen kënne sinn:
o
Wat ännert an Zukunft jidderee fir sech selwer?
o
Op wat muss bei der nächster Aktivitéit opgepasst ginn?
o
Wat muss am Liewe vum Grupp anescht ginn?
o
Wat sinn d' Schwéierpunkte fir d’Zukunft?
o
Wat ass d’Zil vun der nächster Aktivitéit?
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ETAPPE VUN DER PROGRESSIOUN
Zil vun der Route ass et dem Jugendlechen um Wee zu sengem "Erwuesse-sinn",
"Engagéiert-sinn" an "Chrëscht-sinn" weiderzehëllefen.
Wéi an deenen aneren Branchen besteet dës Progressioun aus 3 Etappen:

D’Conclusioune solle schrëftlech festgehale ginn.
Si sollen eng Leitlinn fir den nächste Projet sinn.
Fir datt e Bilan e Resultat huet a fir datt d' Ranger - Rover och wierklech erausfannen wat gutt
ass fir si, soll een sech genuch Zäit huelen.
Während dem Bilan soll jiddereen d’Méiglechkeet hunn seng Erfahrungen an Andréck
matzedeelen. Déi negativ, mee besonnësch déi positiv Aspekter sollen zur Sprooch kommen.
Et soll persounen- a sachgerecht iwwerluecht ginn. Fir dëst alles ze erméiglechen muss eng
angschtfräi Situatioun an eng oppen Atmosphär geschafe ginn.
Fir e Bilan duerchzeféieren kanns du dech un d’"Diskussiounsmethoden" halen, et ginn
nämlech vill verschidden Methoden e Bilan duerchzeféieren.
n der
Beispill a
Säit 57
Annexe

Den Check-in (Start, Montée)
Beim Start gëtt de Ranger - Rover feierlech am Clan opgeholl, hien kritt säin Ranger - Rover
-Foulard an de Badge iwwerreescht. Elo gehéiert hien zum Clan. Deen neien Routier erkläert
sech bereet, sech am Clan anzeliewen an matzeschaffen fir esou vill wäertvoll Erfahrungen
ze maachen. De Clan séngersäits begréisst hien matt oppenen Äerm an erkläert sech bereet
hien a séng Perséinlechkeet z'integréieren.
Déi Elementer déi den jonken Routier vum Clan proposéiert kritt, soll hien aktiv kenneléieren
an matt hinnen experimentéieren. Dëst geschitt an der Gemeinschaft vum Clan, well een
zesumme besser déi eege Fähegkeeten entwéckelt a Grenzen kenneléiert.

De Wee
Fortschrëtter a verschiddene Bezéihungen an a verschiddene Beräicher
begleeden de Ranger - Rover op
séngem Wee. D’Perceptioun vu
séngem Ëmfeld ännert sech matt der
Zäit. Déi Haaptbezéihungen déi hien
erlieft sinn: Bezéihung zu sech selwer,
Bezéihung zum Matmënsch, Bezéihung zur Gesellschaft, zur Ëmwelt an
zum Glawen.

WAT KANN EEN AUS ENGEM BILAN LÉIEREN ?
D'Ranger - Rover kënnen bei engem Bilan hir Erfahrungen bewosst verschaffen.
Si léieren aner Perspektiven vun engem Problem ze gesinn a kënnen de Sënn vun enger
Réflexioun am perséinleche Liewen erkennen. Si léieren anerer besser ze verstoën, maachen
eng Gruppenerfahrung. Si gesinn och e Fortschrëtt an hirer Aarbecht.
De Bilan huet säin Zil erreecht wann d'Ranger - Rover agesinn, dass een aus engem Bilan
léiere kann fir dass déi nächst Aktivitéit soll besser verlafen!

Bezéihung zu sech selwer
Am Clan ginn Aktivitéite gemaach wou de Ranger - Rover Äntwerte kritt op Froën wéi:
Wien sinn ech? Wéi ginn ech selbststänneg? Waat fir Grenzen a Qualitéiten hunn ech?
Wéi kann ech mir vertrauen? Waat fir eng Bezeihung soll ech zu méngem Kierper hunn?
Äntwerten op dës Froën kann ee bei allen Aktivitéiten am Clan kréien. Besonnësch wäertvoll
sinn awer an dësem Beräich Aktivitéite wéi Projet, Camp-volant, Wuecht,
Gruppendynamesch Spiller,....
De Ranger - Rover ännert verschidden Bezéihungen a baut zum Deel neier op. Hie stellt
sech doduerch a Fro an dëst provozéiert eng gewëssen Onsécherheet a kann zu
ongewinnten Reaktiounen féiren wou hien Ënnerstëtzung am Clan kann kréien.
Bezéihung zum Matmënsch
Op der Sich no sénger eegener Identitéit ass de Ranger - Rover heiansdo iwwerméisseg
besuergt ëm sech selwer a sicht no Selbstbestätegung. Besonnesch d’Moud, mee och
d'Weise vu sénge kierperlechen oder intellektuelle Fähegkeeten sinn him e Mëttel, fir Blécker
op sech ze zéihen. Dëst ass fir dës Entwécklungsstuf normal an eréischt problematësch,
wann de Ranger - Rover sech net weiderentwéckelt.
Duerch Aktivitéite soll de Ranger - Rover léieren, datt e sech nëmme weiderentwéckele kann,
wann en op ass fir aneren hir Gefiller, Wënsch, Fred, Kritik an Ängscht.
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Aner Viraussetzunge sinn: bereet sinn, eege Gefiller matzedeelen, nolauschtere kënnen, sech
fir e Mënsch oder eng Gemeinschaft asetze kënnen.
Och duerch Coéducatioun kommen nei Erfahrungen op een zou, déi zu engem neie
Verständnëss féiere kënnen. Dëst Verständnëss, ee fir deen aneren, kann derzou bäidroën,
Viruurteeler, Sexismus an aner Zorte vu kategorëschem Denken oofzebauen.
Méiglech Aktivitéiten matt dësem Schwéierpunkt sinn: Camp-volant, eng Woch zesumme
liewen an engem Home (während der Schoul-/Aarbechtszäit), ....
Bezéihung zur Gesellschaft
De Ranger - Rover ass Deel vun enger Gesellschaft a liewt nët fir sech aleng. Fir seng Plaz ze
fannen ass et wichteg, duerch Aktivitéiten ze weisen, datt jiddereen Afloss op d’Gesellschaft
huet, an datt een eppes ännere kann. Natiirlech si mir keng Supermënschen, an et muss ee
léieren, seng Méiglechkeeten realistësch anzeschätzen.
Méiglech Aktivitéite sinn: Partnerschaft mat engem auslännesche Clan, Ablécker an
d’Entwécklungszesummenaarbecht, Aktivitéit an engem Altersheem, Duerfactivitéiten ....

vum Clan an aus perséinlechen Aussiichten) an engem gesellschaftlechen Deel.
Als äussert Zeechen vun dëser Etapp kritt de RaRo vum Clan e perséinlecht Undenken iwwerreecht.
Et ass dann awer och den Zäitpunkt fir e perséinleche Bilan ze maachen.
n der
Beispill a
äit 50
S
Heifir iwwerleet hien sech, wat him d'RaRo bruecht hunn, op en
Annexe
e perséinlechen Fortschrëtt gemaach huet.

D'ENGAGEMENT
No 1 bis 2 Joer an der Route huet de Ranger - Rover genuch Projet’e
matgemaach fir d’Ziilsetzung an d’Method vun der Branche kennen ze
léieren. De Ranger - Rover kann säin Engagement huelen.

Bezéihung zur Ëmwelt
De Ranger - Rover soll seng Ëmwelt kennen an se respektéieren, op sinn fir Natur a Kultur,
a sech den Erausfuerderunge vun der Natur an der Gesellschaft stellen.
Méiglech Aktivitéite sinn: Uleeën vun engem Naturweier, Alpinismus, Spéléologie, Campvolant, Présentatiounen iwwer d’Architektur vun enger Géigend, Enquête iwwert eng Stad,...
Bezéihung zur Spiritualitéit
De spirituellen Aspekt as sécher deen, deen am schwéiersten unzegoën ass. Op däer enger
Säit stellen dei meescht Ranger - Rover sech d'Fro nom Sënn vum Liewen, op der anerer Säit
sinn si meeschtens skeptësch oder ooflehnend vis-à-vis vu Glawen, Reliounen a Kierch.
Et geht net dorëms, d' Ranger - Rover zu eppes ze bekéieren, mee hinnen Méiglechkeeten ze
bidden, sech iwwer dës Themen fräi auszetauschen an hir Froën zum Ausdrock ze bréngen
an z’erliewen. Dëst ass emsou méi wichteg, well si kaum nach soss enzwousch dës
Méiglechkeeten hunn.
Aktivitéite kënne sinn: Veillée/Wuecht zu engem reliéisen Thema, Diskussioun matt Leit
"vum Fach", Mass animéieren, spirituell Impulser...

Den Départ
Matt 23 Joër schléisst de Ranger - Rover méi oder wéineger déi Liewensetapp of, wou e méi
sech selwer schätzen a kennen geléiert huet. Vum Interessi fir sech selwer, seng Gefiller, säin
"Image", seng Unerkennung, gëtt en elo méi oppen fir den anere Mënsch a fir d' Welt. Hien
investéiert méi Energie fir anerer wéi fir sech selwer. Domadder sinn d’Conditioune ginn fir
en Engagement, am Beruff, an der Famill, an der Gesellschaft, oder bei den Guiden a Scouten (op lokalem an/oder nationalem Niveau) anzegoën. Et ass dann och Zäit, datt d'Ranger
- Rover de Clan verloossen. De Ranger - Rover hëlt dofir, am Laf vun enger Feier mam Clan,
säin Départ. Natierlech ass et net liicht, sech vum Clan ze trennen. Et ass awer wichteg, datt
jidderee säin Départ hëlt an net waart, bis hien goe muss. Trennungen akzeptéiere gehéiert
och zum Erwuesse-sinn, an esou huet den Départ e groussen erzéierëschen Wäert.

De Clan kann eng Ranger - Rover - Wuecht organiséieren wou de
Ranger - Rover d’Geleeënheet kritt, fir iwwer d’Ziler vun der Route a seng
Astellung dozou nozedenken.
Dëst kann ee vun den Aspekter, déi am offiziellen Engagementstext
virkommen als Thema hunn.

Duerno, an der Engagementsfeier, weist de Ranger - Rover, datt hien sech mat dësen Ziler
ausenanergesat huet andeems hien dem Clan seng Iwwerleeungen matdeelt.
Hien engagéiert sech virun allen Ranger - Rover, aktiv, am Clan oder baussent dem Clan, un
der Réalisatioun vun dësen Ziler matzeschaffen.
D' Feier gëtt mam ganze Clan gemaach, fir dem Ranger - Rover ze weisen, datt hien op
Gläichgesënntener ziele kann an net alleng mat sengem Engagement do steht.
Dacks huet de Ranger - Rover Schwieregkete mat dëser Etapp. Hien huet schonn an den
anere Branchen en Engagement oofgeluecht a fënnt, datt dat duergeht.
Et ass awer esou, datt an all Altersstuf d’Engagement eng aner Bedeitung huet:
e Biber engagéiert sech anëscht wei e Ranger - Rover.
Bei de Ranger - Rover geht et beim Engagement, em eng perséinlech Haltung an em eng
Astellung vis-à-vis vum Clan. D’Engagement däerf net nëmmen eng eemoleg Zeremonie
sinn, déi kee konkreten Afloss am Liewe vum Clan huet. Et muss eng Leitlinn am Clanliewe
sinn an, an de verschiddene Projet’en gelieft ginn. Wann de Ranger - Rover Schwieregkete
mam Engagement huet a sech net festleeë kann, soll hien dem Clan dat matdeelen an dësen
huet dat ze respektéieren.
De Ranger - Rover huet d’Méiglechkeet säin Engagement ze erneieren.

An der Feier vum Départ fënnt een dräi wichteg Elementer erëm, dëst an engem
perséinlechen, engem offiziellen (dësen besteht aus engem Réckbléck, engem Feed-back
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zeréckzestellen an de Projet matzedroën. Soubal eng Entscheedung gefall ass, muss dës kloër
festgehale ginn. Näischt lähmt e Clan méi wei onverbindlech Entscheedungen.
Onkloërheet bréngt Onsécherheet, Frustratioun an Ierger matt sech.

HËLLEFSMËTTELEN A RITUALER
De Carnet de Route
De Carnet de Route ass eng Aart perséinlecht Logbuch, wat all Ranger - Rover soll hunn.
Dëse Carnet de Route soll dem Ranger - Rover säi Wee opzeechnen, a soll vum Ranger Rover fir säin Départ benotzt ginn.
Regelméisseg soll de Chef dem Ranger - Rover d’Geleeënheet ginn, an sengem Carnet ze
schaffen, dëst duerch eegen Créativitéit oder duerch Viirlagen.
Am Carnet de Route ginn dem Ranger - Rover seng Erliefnësser awer och seng Meenungen,
Stellungen,... festgehalen.

Gruppendynamësch Spiller
Gruppendynamësch Spiller si Spiller déi dem Ranger - Rover
bestëmmten Haltungen a Situatiounen bewosst maachen.
Konflikter ginn thématiséiert an net einfach verdrängt.
Doduerch, datt eng kënschtlech Situatioun geschafe gëtt,
brauch keen Angscht ze hunn, an esou ass de Konfliktrisiko méi
geréng. Ausserdem léiert een net nëmme säin eegene
Standpunkt kennen, mee och deen vum Partner.
Obwuel et sech hei em e Spill handelt léiert ee verschidde
Mechanismen verstoën an domadder ëmzegoen.
Donieft fënnt en och gruppendynamësch Spiller ënnert
“New Games”. Et fënnt en och Vertrauensspiller, a “Stupid
Games”.
Dës Spiller eegnen sech och ganz gudd als Viirbereedung op
en méi schwieregen Projet, wéi zum Beispill e Projet am
Développement Communautaire.

Schwieregkeete bei Entscheedungen

Gruppendynamësch Spiller
am Praktëschen
An engem Clan muss een
eng Bréck oder en Tuerm
matt begrenztem Material
opstellen. Et huet en dofir
eng limitéiert Zäit a virun
Allem ass hei Innovatioun
an Dynamik gefrot.
an der
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Fir d'éischt muss sech all Ranger - Rover am Kloëren doriwwer sinn, wat hie wëllt a fiirwat
hien dat an d’Diskussioun wëll anbrengen. Fir datt dëst méiglech ass, si Vertrauen, Offenheet,
d’Bereetschaft zum Gespréich an d’Fähegkeet nozelauschteren néideg. Onsécherheet,
Angscht, Mësstrauen oder Onéierlechkeet verhënneren en echten Entscheedungsprozess.
Wa bis jiddereen seng Wënsch matgedeelt huet, kann eng Eenegung gesicht ginn. Wann
de Projet gelenge soll, muss jiddereen un der Entscheedung bedeelegt sinn a muss
derhannert stoën. Wa Meenungsverschiddenheeten bestoë bleiwen, muss een iwwerleeën,
wei een dës an de Projet integréieren kann.
Dat kéint zum Beispill esou ausgesinn, datt de Projet e weideren Aspekt kritt, oder Kritiken/
Wënsch als Ustouss fir den nächste Projet déngen. Op alle Fall muss iwwer Meenungsverschiddenheeten geschwat ginn, doduerch sinn "Kritiker" och éischter bereet, eppes
Hëllëfsmëttelen a Ritualer

E puer Techniken fir eng Diskussioun ze leeden fannt dir an
der Annexe.
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Eng gemeinsam Entscheedung gëtt erliichtert duerch:
eng genee Definitioun vum Problem
Kenntnis vun de verschiddenen Meenungen an Argumenter
kloërt Bewosstsinn fir seng eege Verantwortungen
festleeën vun der Diskussiounsdauer

Dacks vermeiden mir eng Entscheedung ze huelen andeems
mir vum Thema ofwäichen, e Ranger - Rover iwwerginn, oder
e Viirschlag iwwerhéieren. Oder mir huelen Entscheedungen
ze séier. Et ass schwiereg, sech am Clan esou ze entscheeden,
datt jiddereen domadder averstanen ass. Heifir brauch een Gedold, Ausdauer an de Wëllen,
den aneren net ze iwwerrennen. Och d'Bereetschaft, en verstoppten Wonsch vun aneren ze
spieren an hinnen ze hëllefen se an d’ Entscheedung anzebezéien, ass noutwenneg.
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Dëst wëllt awer net heeschen, datt spontan Iddien an Improviséiere schlecht wieren.
Et muss ee flexibel bleiwen, mee eng grëndlech Viirbereedung ass eng Viraussetzung an
eng sécher Basis fir spéider Upassungen an Improvisatiounen.
Fir Diskusiounen ze steieren an Entscheedungen ze treffen, ginn et verschidden Techniken.
Matt Hëllef vun dësen kann een zu engem gemeinsamen Resultat kommen.
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Eng gemeinsam Entscheedung gëtt behënnert duerch:
Angscht
chaotëscht Duerchernaner am Gespréich
tëschemënschlech Konflikter a Rivalitéiten
fehlend Méiglechkeeten seng Meenung matzedeelen
Dauerriedner

National / International Unerkennung
Als Unerkennung vum perséinlechen Engagement ginn et verschidden national an
international Unerkennungen:
Scouts of the World Award -SW
Scouts of the World Award ass eng Unerkennung vum Weltverband WOSM. Dësen kann
jiddereen (och nët-Scouten ) kréien. Dës Unerkennung weist, dass de Jugendlëchen sech als
Weltscout engagéiert huet.
Mérite Jeunesse (Duke of Edinburgh Award)
De « Mérite Jeunesse » ass e Programm deen Jonker tëschend 14 an 25 Joër a
verschiddenen Aktivitéiten ënnerstëtzt andeems si hir Kapazitéiten förderen a sech an
d’Gesellschaft intégréieren. De “Merite Jeunesse” gëtt et an 3 Stufen( Bronze, Sëlwer a Gold)
an ass esou dem Kandidat ugepasst. Dës Unerkennung huet bei groussen privaten Betriiber
een groussen Wäert an soll de Jugendlëchen als jonken Mann/Fra ënnerstëtzen. Fir den
“Mérite Jeunesse” ze kréien mus een a 4 definéierten Domainer aktiv sinn (5 fir Gold).
Attestation de compétence
Zu Lëtzebuerg besteht d’Méiglechkeet eng Unerkennung vum Ministère ze kréien fir säin
perséinlecht Engagement.
Weider Détailer fir all dës Unerkennungen kritt een am LGS Secrétariat.

ENR
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INTEGRATIOUN AM LOKALEN GRUPP

CHEF DEI DER ROUTE

De Grupp symboliséiert fir de Ranger - Rover meeschtens seng perséinlech Geschicht.
Hien kennt all déi aner Branchen gudd doduerch, dass hien selwer do war.

De Chef ass dofir verantwortlëch, datt déi
Jugendlech a jonk Erwuessen sech als Clan
zesummefannen, sech géigesäiteg hëllefen, fir
hir Identitéit ze fannen, Erwuessen ze ginn a
sech als Chrëschte fir anerer ze engagéieren.
Hien vertrëtt d'Wäerter an d'Ziler vun der
Route duerch säin Handelen.
Hien ass sech bewosst, datt hien als Viirbild
geholl gëtt. De Chef ass nët deen, deen alles
organiséiert an entscheed, mee éischter, deen
deen d'Ranger - Rover motivéiert, hir
Verantwortung am Clan ze iwwerhuelen.

D’Route, grad wéi all aner Branche, ass do fir de Grupp bei groussen Aktivitéiten oder am
alldeeglechen Liewen ze ënnerstëtzen.
Heibäi ass et awer ganz wichteg, dass d’Route net den “Service-Club” vun engem Grupp
gëtt. D’Ranger - Rover sollten ëmmer bereet sinn de Grupp ze ënnerstëtzen, mee mussen
onbedingt och un hiren eegenen Programm denken.
De Clan kann dës Relatioun op lokaler, nationaler an/oder internationaler Basis opbauen.
Esou entstinn nämlech Relatiounen mat aneren, « neien » Leit, déi fir de Clan ganz konstruktiv
kënne sinn. (C.f. National / International (S.21). )
Wann et fir de Grupp méiglech ass, ass et och ze empfehlen dem Jugendlechen e puer
Ranger - Rover -Joëren ze schenken éier hien eng Chef-Responsabilitéit iwwerhëlt. Natiirlech
ass dat net ëmmer méiglech, an awer wier et fir deen eenzelnen e wichtegt Erliefnëss.

Hien ass e Frënd vun de Ranger - Rover, an ass mat allen am Gespréich iwwert hire
perséinlechen Fortschrëtt. Fir de Clan ze féieren, muss de Chef respektéiert ginn. Et ass
d'Vertraue vum Clan an hien an a seng Fähegkeet, de Grupp u säin Zil ze féieren. De Chef
huet en direkten Afloss duerch säi perséinlechen Asaz bei den Aktivitéiten an en indirekten
Afloss duerch d'Motivéieren vun denen eenzelne Memberen an duerch d’Coordinéiere vum
Clan. E Chef wiisst eréischt lues a lues an seng Charge eran. Dëst erfuedert gewëssen
Haltunge vis-à-vis vun de Ranger - Rover a Féierungsqualitéiten vis-à-vis vum Clan.

Haltunge vum Chef
Fir datt de Jugendlëchen kann als Perséinlechkeet wuessen, huet de Chef bei den Aktivitéiten
an och soss am Liewen ënnert aanerem folgend Haltungen:
WÄERTSCHÄTZUNG
All Mënsch ass wäertvoll. De Cheff schätzt duerfir de Ranger - Rover net nëmmen well e
vill schafft oder well en ëmmer do ass. Fir d' éischt muss hien d' Leit ouni Bedingungen als
Mënsch unhuelen, seng Haltung ass:
"Du bass gutt, wéi’s du bass. Du muss net esou sinn wéi ech dech well, du méchs, denks,
fills anescht wéi ech. Ech soën dir et och, mee duerfir muss du awer net esou maachen, wéi
ech et gären hätt. Ech vertrauen dir. Ech hunn Erwaardungen un dech, mee ech maachen
eis Bezéihung net dovunner oofhängeg ob’s du se erfëlls.
Et ass mir net egal, wat’s du mechs, mee ech respektéieren dech an denger Entscheedung
an an denger Eegestännegkeet."
Duerch esou eng Haltung vum Chef fillt de Ranger - Rover sech gestäerkt, kritt Vertrauen a
sech, fillt sech méi fräi an traut sech ëmmer méi, aneren ze vertrauen.
AFILLUNGSVERMÉIGEN
De Cheff muss sech och a séng Ranger - Rover afillen kënnen, séng Haltung ass dofir:
"Wann ech deen Anere schätzen, dann interesséieren ech mech derfir, wat an him viirgeht,
fir seng Erliefniswelt a säi Liewen. Ech weess, datt seng Welt anescht ass wéi meng.
Ech si gespaant, eppes vun him ze léieren. Ech versichen, mech an deem Aneren seng Haut
eranzefillen a matt him ze fillen." Doduerch erlieft de Ranger - Rover, datt hien eescht geholl
gëtt. Well de Chef sech beméiht e Stéck esou ze gesinn an ze fillen wéi hien, kann hie besser
zu senger Meenung oder zu sengem Gefill stoën.
ENR
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AUTHENTËSCH SINN
Hei geht et em folgend Haltung: "Wat ech soen, weist mech esou wéi ech sinn!
Ech weisen no baussen, wat ech banne fillen. Ech probéieren, net ze täuschen. Ech sinn
natierlech. Well ech dech schätzen, maachen ech dir näischt vir. Ech erlaben dir, mech esou
ze gesinn wéi ech sinn. Ech well, dass du weess wou’s du matt mir dru bass."
Wann de Chef dem Ranger - Rover authentesch begéint, da kann hien him vertrauen.
Hie gesäit seng Zweifelen, Schwieregkeeten a Freeden. Et gëtt och fir de RaRo méi liicht
authentesch ze sinn.
DIREKTIV AN NET DIREKTIV SINN
A schwéiere Situatiounen, bei Stress, Geforesituatiounen oder bei Krisesituatiounen, soll de
Chef direktiv verfueren, dat heescht vu sech aus kloër Entscheedungen huelen an net méi
onbedingt dem Grupp nolauschteren. Dat selwecht gëlt bei reell wichtegen
Entscheedungen.

Meeschtens awer verfiert de Chef als net-direktiv, hien ass éischter en Animateur, deen
Relatiounen tëschent de Ranger - Rover fördert, deen ëm demokratësch Entscheedungen an
ëm Kreativitéit beméit ass. Och wann d’Situatioun am Clan ondäitlech ass, wann
Entscheedungen iwwer Ziler oder Projet’en geholl solle ginn, ass hien net-direktiv.
A liichten an a schwéiere Situatiounen ass d’Vertrauen vun de Ranger - Rover an
hire Chef wichteg. An dësen Situatioune geht et vill méi em Co-Responsabilitéit, an et ass
d’Vertraue vum Chef a seng Memberen, wat de Schlëssel vun der Réussite ass!
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SOURCES:
• LGS (Dez 2008) Statuten
• R. Baden-Powell: Aid to Scoutsmastership
• LGS (19??) Den Bloen Classeur – ENR
• WOSM (2009) ScoutPAX 17 Jan 09.
www.scout.org/en/about_scouting/the_youth_programme/peace_education/scoutpax/strategy_and_peace
• WOSM(2009) Scout.Boom.Comm - 2nd Edition 3Feb 09
www.scout.org/en/information_events/news/2009/scout_boom_comm_2nd_edition_now_available
• LGS (2009) Native village – Projet Keltenhaus 6 Feb 09 www.lgs.lu/content/view/124/46/
• DPSG (2002) Rover Leitungshandbuch ISBN 3-927 349-40-2 GeorgsVerlag
• DPSG (2002) Rovermut ISBN 3-927349-69-0 GeorgsVerlag
• Pfadfinder & Pfadfinderinnen Östereich(2008)Roverwache, eine Methode der Ranger–Rover Stufe
• Rover Commissioner’s Resource Kit(nov 2005) www.scout.org
• Buch "Ennerwee" (2010) Charel Dostert & Yves Georges
• Zeechnungen vum Nadine Lamesch. E grousse MERCI!
• www.merite.lu
• www.animaatjes.de/malvorlagen/pfadfinder/
• www.austriasites.com/cliparts/_cliparts/pfadfinder/cliparts.htm
• www.dpsg-heppenheim.de/leiter/pfadi-cliparts4.htm
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2. Viirbereedungsversammlung:
- Kucken wéivill Leit ugemellt sinn, wann net genuch, dann nach geziilt Leit invitéieren
- D'Akaafslëscht festleeën (Rezept matt Mengenangabe)
- Kucken ob genuch Raclettsmaschinen do sinn
- Dekoratioun decidéieren (evt. och di selwëscht Kleedung wéi z.B. rouden T-Shirt)
- Aufgaben fir den Dag selwer festleeën
(Kichen, Comptoire, Opriichten, Service, Spullen, Oofriichten)
- Präisslëscht fir Gedrénks man, Präisslëschten fir all Dësch man, wou een fir all Persoun eenzel
ukräize kann (dat mëcht de Service méi einfach)
- Kucken wien d'Keess mëcht a sech ëm de Fond de Caisse këmmert

Praktësches
Beispiller vun enger Charte
Charte 1 (op engem Camp)
1.
Pünktlechkeet anhalen (wann méiglech)
2.
Mir halen de Chargeplang an
3.
Mir halen d’Campplaz propper
4.
Mir halen zesummen
5.
Mir wäschen eis all Daag d’Zänn (op d’manst 1x)
6.
Mir iessen a kachen matt propperen Hänn
7.
Mir spullen matt Seef
8.
Mir sinn an bleiwen motivéiert
9.
Mir schnaarchen diskret
10.
Mir halen eis un d’Mülltrennung
11.
Am Zelt gët nët gefëmmt
12.
Mir denken nach ëmmer un den Bruno

3. Den Dag selwer:
- Kuken ob alles akaf ginn ass (oft mellen sech nach Leit an allerläschter Minutt un!!!)
- Opriichten a kontrolléieren ob all Maschinnen, déi een brauch, och ginn
- Dekoréieren an och e Sëtzplang fir d'Invitéën man
- Gedrénks kal stellen
- Iessen preparéieren
- Invitéën empfänken matt Apéritif

Charte 2 (op engem Camp)
1.
All Owend maachen mir e Bilan
2.
Géigesäitege Respekt
3.
Mir halen eis un d’Zäiten
4.
Mir denken un de Bruno
5.
Mir maachen sou gudd wéi méiglech matt
6.
Mir benotzen de Laptop nëmmen wann et wierklech néideg ass
7.
Mir ginn alles

D' Raclettsiessen kann ufänken!!!
4. Nom Iessen:
- All Ranger - Rover iessen zesummen
- Et gët färdeg gespullt a geraumt
- Wann alles eriwwer ass, dann kann een den Owend mat engem Patt a gesellëger Ronn
auskléngen loossen
5. Versammlung duerno:
- Bilan man
- Alles opschreiwen wat gudd war/wat een verbessëren wëll, wann een et nach eng Kéier
mëcht

Beispill vu engem Projet
Projet Raclettsiessen
1. Viirbereedungversammlung:
- Datum festleeën, wou di meescht Ranger - Rover Zäit hunn, a wou keen aaneren Veräin
eng gréisser Aktivitéit geplangt huet
- Plaz an Zuel vun den Invitéën an Datum vun der Deadline fir Umelldungen festleeën
- Präiss a genauen Menu vum Owend festleeën (Apéritif, Raclette an evt. Dessert matt Kaffi)
- Responsablen vun den Umelldungen sichen a decidéieren, wien agelueden gëtt a wou
Reklamm gemaach gëtt
- Datum vum Akaafen a Responsabel dofir festleeën, 1-2 Deeg viirdrunn akaafen goën
- Wann een Raclettsmaschinen brauch, e Responsablen sichen, deen se bei Ranger - Rover
an aneren Scouten organiséiert(ganz wichteg ass, ze kontrolléieren, op d'Stroumleitungen
och all di Maschinen deen Owend um lafen halen kënnen)
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Beispill vun enger Wuecht
Déi folgend Wuecht gouf um STAP « Mission to Mars » 2011 um Naihaischen duerchgefouert. Si baut op däer neier Ranger - Rover -Methoud op an ass mat enger
Engagementsfeier verbonnen. Dës kann awer och ewechgelooss ginn. Si dauert vun owes
fréi bis spéit an d’Nuecht. De Wee (am beschten duerch vill Bësch) sollt ca 5 km
laang sinn, sou datt no ca. all Kilometer eng vun deene 5 Statiounen ass. D’ Ranger - Rover
sinn eleng ënnerwee, just Départ/Arrivée an Engagementsfeier si gemeinsam.
Fir d’Wichtegkeet vum Engagement ze ënnersträiche wäer et flott, virum Départ ee klenge
Büffet ze préparéieren. Um Schluss, no der Engagementsfeier, gëtt et eppes méi Defteges fir
hannert d’Knäpp.
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Briefing vun de Chef virun der Wuecht
Eng hallef Stonn virum Départ ginn am beschten 2 Chef de Wee markéieren (deen een och
muss erëmfannen, falls eng Käerz ausgeet)
Ee Chef këmmert sech ëm Départ/ Accueil. 2 aner Chef ginn op di 2 besate Statiounen
Briefing vun de RaRo virun der Wuecht
- Wie mécht gäer säin Engagement ?
- Huet een Angscht eleng ze goen ? (falls jo, evtl. zu 2 goen)
- De Wee an d’Statioune si mat Stuerm-Käerzen (dh. mat Deckel) gezeechent
- Et gi besaten an onbesate Statiounen
- Dir kritt een Noutbréif (Kopie vum Wee mat Telefons-Nummeren)
- All 7 Minutte geet ee fort
- Dauer op enger Statioun : 5 Minutten (d.h. Zäit kucke beim Ukommen !!!!)
- Wann d’Aufgab op der Statioun fäerdeg ass, huelt/kritt dir een Objet an een Text/Zitat, fir
ënnerwee ze meditéieren an evtl. kritesch ze hannerfroen !
- Net lafen, et geet net ëm Vitesse !
- Reiefolleg vum Départ festleeën !

Virum Fortgoen maach Humus-Buedem (=Symbol fir Matmënsch, fir di Leit, déi dir vertraut
sinn) an däin Dëppchen, huel een Text a géi weider !
Statioun 3 : Bezéiung zu Dir selwer (net besat)
Pro Ranger - Rover: ee Beemchen, Statiouns-Text 3

Départ (besat)
Material :
Pro Ranger - Rover : Engagements-Texter (LGS-Engagement, LGS-Gesetz, LGS-Gebiet), Kadergeschicht
Kader : heemlech Plaz, am Krees sëtzen, Käerzestëmmung, roueg Musek
Um Ufank gett d’Kadergeschicht haart virgelies.
Aufgab : Lies den Engagementstext an iwwerlee dir, ob s du däin Engagement wëlls maachen
(oder erneieren) an dech herno um Mars wëlls engagéieren, « d’Welt e Stéck besser ze
maachen » Wanns du nach Zäit hues, benotz däi « Carnet de Route », wou's du deng Gedanke
solls néierschreiwen.
Vill Gléck !!! (ab elo mécht all 7 Minutten een sech op de Wee !)
Statioun 1 : Bezéiung zur Gesellschaft (net besat)
Material : Iglu, Carrymat, Decken, Zeitungs-Artikelen (betreff aktuell Welt-Problemer), Pech,
Pro Ranger - Rover : Planz-Dëppchen, Plastik-Tut, Statiouns-Text 1
Aufgab: « Klamm an d’Höhl (=Iglu), déi eis Gesellschaft duerstellt, lee dech op Carrymat/Decken.
Kuck ronderëm dech a looss dësen Ausschnëtt vun der Welt op Dech wierken !
Schreiw duerno deng Gefiller a Gedanken dozou an däi Carnet de Route !
Iers du weidergees, huel dir eng Plastikstut, e Planz-Dëppchen (=Gesellschaft) an een Text a
maach dech weider op de Wee ! »
Statioun 2 : Bezéiung zum Matmënsch (besat)
Material: 2 laang Bengelen, 2 Forchetten, Krepp-Pech, Teller mat Uebststécker
Pro Ranger - Rover: Humus-Buedem , Statiouns-Text 2
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Aufgab: « An der Mëtt steet een Teller mat Uebststécker (=Friichten/ Ressourcen/ dat Schéint
vun der Welt), déis du däerfs iessen ; eenzeg Konditioun : et leien 2 laang Bengelen do, un
deenen eng Forschette ugebonnen ass; dës musst du benotzen, awer du muss de Bengel
hanne beim Still upaken an däerfs nëmmen eng Hand benotzen. »
(Nëmme mat engem « Trick » (cf. russescht Mäerchen) ass et méiglech, awer eppes ziessen.
Kuerzt Gespréich mam Statiounsleeder iwwer de Sënn vun dësem Spill.)
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Aufgab: « Huel dir e Beemchen (Symbol fir dech selwer a fir däin Engagement fir « eng
besser Welt) a planz en an dat méi grousst Dëppen, wous du jo schons Buedem dragemat
hues. Währenddeem iwerlee dir deng 5 gréisst Stäerkten an deng 5 gréisst Schwächten.
Schreif se dann an däi Carnet de Route a maach dir bewosst, wat dir méi schwéier gefall ass,
ze fannen !
Virum Fortgoen huel dir een Text a géi mat dengem Beemche weider, dee lo méi Plaz huet,
fir sech ze entfalen !
Statioun 4 : Bezéiung zur Ëmwelt (besat)
Material: Foulard, klenge Bësch-Parcours, evtl. och net natiirlecht Material, Duch fir d’Féiss
ofzedréchenen, Stränz mat genuch Waasser
Pro Ranger - Rover : Statiouns-Text 4
Aufgab: « Du solls elo deng Schong ausdoën. Da kriss du mat dengem Foulard d’An verbonnen an ech féieren dech duerch e klénge Parcours. Ennerwee solls du roden, iwwer wats
du trëppels (z.B. Äscht, Blieder, Buedem … evtl. awer och « onnatiirlech » Saachen z.B. Bänk,
Béchs …) Mat den Hänn solls du och puer Beem asw. taaschten an erroden….
(Nom Spill) Maach elo mat Waasser/Duch deng Féiss propper, netz mam Waasser (=Symbol
fir Natur/Emwelt) däi Beemchen, huel dir een Text a géi weider!
Statioun 5 : Bezéiung zur Spiritualitéit (net besat)
Material: Carrymat, Decken, Käerzen/Téiliichter
Pro Ranger - Rover : Statiouns-Text 5
Kader : eng spirituell Plaz déi zum Nodenken ureegt (evtl. Kapell, Weekräiz,…)
Aufgab:
1) Géi an d’Kapell a setz dech op e Stull
oder
2) Lee dech hannert der Kapell op d’Carrymat/ Decken a kuck den Himmel (a mat Chance
d’Stäeren).
Versich, do ob denger Plaz, ze spiiren, ob s du éischter Angscht hues oder éischter eng Art
Urvertrauen. Gëff dir bewosst, datt däi Beemchen (sou wéi mir) d’Sonn (=Symbol fir Kraaftquellen/Schöpfer) brauch fir ze wuessen.
ENR
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Maach dir duerno mindestens 3 Saache bewosst, déi dir am meeschte Kraaft ginn am Liewen
!!! Schreif dës op an däi Carnet de Route !
Um Schluss huel dir een Text a géi weider Richtung Mars.
Arrivée beim Feier (=um Mars) (besat)
Material: Holz (fir e Lagerfeier), evtl. Fakelen, Text Ginkgo-Meditatioun
Pro Ranger - Rover: e Mars (Schokla), Gedrénks, Engagements-Badge

intakt sinn, kënnt dir dat Onméiglecht méiglech maachen an «d’ Missioun op de
Mars» erfëllen. Als Zeeche fir eng gelonge Relatioun kritt dir all Kéier eng Saach fir
d’Heelplanz, déi dës brauch fir ze iwwerliewen.
Wann dir alleguer di 5 Statioune gepackt huet, huet dir e Gespréich mam Commander
(=Clanchef) a land dann um Mars, wou dir iech an enger Feier kënnt engagéieren, mat
Hellef vun der Heelplanz « d’Welt e Stéck besser ze maachen » a vläicht ze retten. »
D’Guide-/Scouts-Engagement

Aufgab : Du bass elo ukomm !!!! Wëllkomm um Mars. Als Belounung huel dir e Mars an
eppes ze drénken a setz dech ronderem d’Lagerfeier. Versich roueg ze bleiwen, bis datt all
Leit ukomm sinn. Well réischt wann se et alleguer gepackt hunn ass d’ « Mission to Mars » een
Erfolleg. Notz di verbleiwend Zäit, fir un dengem Engagementstext weiderzeschaffen oder
Saachen an däi Carnet de Route ze schreiwen.

D’Guide-/Scouts-Gebiet

Wann se all do sinn, maache mir eng kleng Engagementsfeier.
Ofschléissend gëtt et eppes fir hannert d’Knäpp.
Oflaf vun der Engagements-Feier:
Feierlech Ried vum Clan-Chef (Luef fir erfollegräich « Mission to Mars », « Mission to Earth »
fänkt elo gläich un …)
Ee passenden Text zum Engagement (z.B. «Virun dësem Feier a virun eis all maach elo däin
Engagement…» oder «Der Wunderknabe» aus LGS-Dossier No2 « Paddel däi Kanu !» S. 44/45)
Ee Ranger - Rover nom anere mécht säi Verspriechen ; dobäi schléit hie selwer an all aner
Ranger - Rover un.
All Chef felicitéieren de Ranger - Rover, déi hirt Versprieche gemat hun
(mat der lénker Hand !!!) Ofschloss (matt Patt, Ietzebulli,…)

All Texter
Kadergeschicht :
« Dir hutt eng wichteg Missioun: D’Welt ass a schlechten Dicher. Eng Katastrof no däer
anerer : Honger, Klimawandel, Atomgau, Artestierwen, Krankheeten, Terror. Wëssenschaftlech Studie beleeën, datt ze laang gewaart gouf fir d’Ruder rëmzeräissen an datt
d’Welt vu kengem méi ka gerett ginn.
Vu kengem ? Dach : An engem klengen Duerf gëtt et eng Grupp « Onverbesserlecher
», déi dat Onméiglecht méiglech wëlle maachen. Si wëllen op de Mars fléien, fir do eng
Wonnerplanz ze ziichten, mat däer een op der Äerd bal alles erëm heel kéint maachen.
Dës Planz gouf et zwar och op der Äerd, mee si ass duerch di dramatesch Klimaverännerungen bis op e puer Exemplaren ganz ausgestuerwen. Si kann nëmmen ënner
ideale Bedingunge wuessen, déi et just nach um Mars gëtt.
Du gehéiers dozou !!! Fir awer de Wee op de Mars ganz ze packen, musst du eng
ganzheetlech Liewensasstellung hunn. An zwar musst du 5 Statiounen bestoen, wou
di verschidde Bezéiungen getest gin : d’Bezéiung zu dir selwer, zum Matmënsch, zur
Gesellschaft, zur Emwelt, zur Spiritualitéit. Just wann dës 5 Relatioune bei iech alleguer
ENR

Ech engagéiere mech,
mäi Liewe sënnvoll ze gestalten a Verantwortung ze iwwerhuelen,
méng Ëmwelt ze respektéieren a mech fir Fridden a Gerechtegkeet anzesetzen,
mech dobäi u Jesus Christus ze orientéieren an nom Guide-/Scoutsgesetz ze liewen.
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Jesus, eise Brudder a Frënd, Du hues eis Mënsche gären. Gëf eis d’Kraaft, no Déngem
Beispill ze liewen:
eis unzehuelen esou wéi mir sinn an eis fir deen Nächsten anzesetzen. Léier eis, fir Gerechtegkeet a Fridden a fir d’Erhale vun der Schöpfung anzetrieden an esou dës Welt e
bësse besser ze verloossen, wéi mir si virfonnt hunn. Amen.
D’Guide-/Scouts-Gesetz
Eng Guide/ E Scout :
1. ass zouverlässeg
2. as éierlech a fair
3. ass bereet ze hëllefen
4. ass gutt zu all Mënsch
5. mécht den éischte Schrëtt a setzt sech a fir Gerechtegkeet
6. respektéiert d’Liewen an all sénge Formen
7. kann nolauschteren a Kritik erdroen
8. huet eng positiv Liewensastellung
9. ka sech organiséieren a mécht näischt hallef
10. hält sech kierperlech a geeschteg gesond

Statiouns-Text 1
„Auge um Auge - und die ganze Welt wird blind sein“ (Mahatma Gandhi)
Statiouns-Text 2
Ein russisches Märchen:
Ein Rabbi kommt zu Gott: „Herr, ich möchte die Hölle sehen und auch den Himmel.“
- „Nimm Elia als Führer“, spricht der Schöpfer, „er wird dir beides zeigen.“ Der Prophet
nimmt den Rabbi bei der Hand. Er führt ihn in einen großen Raum. Ringsum Menschen
ENR
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mit langen Löffeln. In der Mitte, auf einem Feuer kochend, ein Topf mit einem köstlichen Gericht. Alle schöpfen mit ihren langen Löffeln aus dem Topf Aber die Menschen
sehen mager aus, blass, elend. Kein Wunder: Ihre Löffel sind zu lang. Sie können sie
nicht zum Munde führen.Das herrliche Essen ist nicht zu genießen.
Die beiden gehen hinaus: „Welch seltsamer Raum war das?“ fragt der Rabbi den
Propheten. „Die Hölle“, lautet die Antwort.
Sie betreten einen zweiten Raum. Alles genau wie im ersten. Ringsum Menschen mit
langen Löffeln. In der Mitte, auf einem Feuer kochend, ein Topf mit einem köstlichen
Gericht. Alle schöpfen mit ihren langen Löffeln aus dem Topf.
Aber - ein Unterschied zu dem ersten Raum: Diese Menschen sehen gesund aus, gut
genährt, glücklich. „Wie kommt das?“ Der Rabbi schaut genau hin. Da sieht er den
Grund: Diese Menschen schieben sich die Löffel gegenseitigin den Mund. Sie geben
einander zu essen. Da weiß der Rabbi, wo er ist.
Statiouns-Text 3
„Ihr solltet euch immer auf euch selbst und nicht darauf verlassen, was andere für euch
tun können.“ (Lord Robert Baden-Powell)
Statiouns-Text 4
„Alles, was nicht natürlich ist, ist unvollkommen!“ (Napoléon I Bonaparte, 1769-1821,
Kaiser der Franzosen)
„Bisher mussten wir uns gegen die Natur behaupten. Von nun an müssen wir uns
gegen unsere eigene Natur behaupten“ (Dennis Gabor 1900-1979, ungar.-brit. Physiker, Nobelpreisträger 1971)
Statiouns-Text 5
„Niemand ist sehr gut, wenn er nicht an Gott glaubt und seine Gesetze hält. Deshalb
muss jeder Pfadfinder eine Religion haben.“...
„Ich glaube, dass Gott uns in diese Welt gesetzt hat um glücklich zu sein und uns des
Lebens zu freuen.“ (Lord Robert Baden-Powell)
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Ginkgo-Meditatioun
Setzt dech mat dengem Beemche gemittlech dohinner....Looss dir Zäit a kuck, dass de wierklech bequem an entspaant do sëtz...Haal de Beemchen, deens du krus, fest an déngen Hänn.
Dat ass elo däi Beemchen... Maach elo deng Aan zou a versich, dech weider ze entspanen...
Konzentréier dech op dech selwer an däi Beemchen a vergiess alles wat ronderëm dech
as....Otem déif an a probéier jhust nach, déngem Otem nozelauschteren.... Konzentréier
dech ganz op däin Otem,.... otem bewosst,.... Spiir däin Otem, spiir wéi s du d’Loft an an
aus otems... an ... an aus.... Fill wéi s du elo roueg gëss.... Lauschter wéi däin Otem kënnt a
geet... kënnt ... a geet... a gëff ëmmer méi roueg... Däin Otem kënnt a geet... Elo bass du ganz
roueg.
Konzentréier dech elo op de Beemchen, deens du an déngen Hänn hälts, däi Beemchen.
Et ass e Gingko-Beemchen! De Ginkgo ass a sénger Art eenzegarteg op der Welt, well hien
sech a gewëssem Sënn geweigert huet, un der Evolutioun deelzehuelen. Hien ass deen
eelste Bam vun der Welt, a war viru laanger Zäit iwwerall op der Äerd doheem. Séng Wuerzele leien an enger Zäit, déi méi wéi 250 Millioune Joren zréckläit, wou et op der Äerd mol
nach keng Viggel a Saurier gouf a wou grouss Deeler vun Europa vum Miir bedeckt waren.
Zéi wéi hie war, huet hie quasi alles iwer-lieft a mat-erlieft, vun der Drift vun de Kontinenter
ugefaangen, iwwer d’Entstehung vun de Bierger, bis zur Zäit vun de Reptilien a villen anere
längst ausgestuerwene Liewewiesen. Seng gréissten Zäit war virun 220-135 Millioune Joren,
wéi et zur Zäit vun Dinos an éischte Viggel eng 250 verschidden Zorte vu Ginkgos gouf.
Iergendwann ass et dunn awer séier biergof gaangen. Wéint Klimawiessel, Äiszäiten an der
Konkurrenz vun anere Beem, ass hie sou wäit zréckgaangen, datt hie ganz ausgestuerwe
war. Ganz? Neen! An engem imposanten entleeëne Biergdall an engem Reservat a SüdChina, op engem klengen Areal vu jhust 25 Quadrat-Kilometer, huet hien iwwerlieft. Hei
wuessen nach enger 200-250 puer uraaler Ginkgo-Beem, no bei engem Floss, an op den
Häng. All aner Ginkgo-Beem, déi et lo rëm weltwäit gëtt, si vu Mënschenhand geplanzt ginn.
De Gingko-Bam ka wäit iwwer 1000 Joer aal ginn. Deen eelste Ginkgo a China as ca 4000
Joer aal.
Well de Ginkgo de leschten Iwerliewende vun enger deemols heefeger Art ass, huet den
Charles Darwin hien als „liewege Fossil“ bezeechent. Vun deene wéinegen nach liewege
„Flora-Fossilien“ ass hien déi eelsten.
Datt et de Gingko nach gëtt, ass wéi eng Art Botschaft vun engem anere Stär. Wann ee bedenkt, wéi kuerz et de Mensch réischt gëtt a wéi kuerz e Mënscheliewen ass, ass Ginkgo eng
Art „onvirstellbar Inflatioun vun Zäit“.
Aus deem Grond gi dem Ginkgo säit Jorhonnerten Heelkräften zougeschriwwen. Mat
him verbënnt een Trouscht an Hoffnung. Hien ass eng lieweg Legend. Och praktesch gëtt
hie vun de Mënschen op villfältegst Manéier genotzt: d’Holz, d’Schuel, d’Blieder, de Som.
D’Grenzen tëscht ritueller a praktescher Bedeitung bei dësem faszinéirenden, schéinen an
eelste Bam vun der Welt si fléissend.
De Ginkgo, och nach Biloba-Bam genannt, ass een natiirleche Phänomen an dach e Mythos. Wéint sénger Iwerliewensstrategie, senger Kraft a Schéinheet hu sech scho vill bedeitend Perséinlechkeete mat him beschäftegt. Hien ass widerstandsfäheg géint Krankheeten,
géint Insekteploen, Pilzer, Feier, Loftverschmotzung a souguer géint radioaktiv Strahlung.
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Besonnesch a Südostasien gëtt et e regelrechte Ginkgo-Kult, jo, de Bam gëtt mysthesch veréiert. Mee och an Europa gëtt den Interesse ëmmer méi grouss, sief et an der Medizin, an der
Konscht, an der Literatur oder einfach als Symbol vu Verstännegung a Léift.

Vläicht steet hien um Ufank vu ville villen anere Beem.
Wann hie mat dénger Hëllef grouss gëtt, wäerd hie mat Hëllef vum Liicht ganz vill Sauerstoff
produzéieren. Am Duerchschnëtt kann hie pro Joer 182 Kilo CO2 bannen.

Huel dir lo e bëssen Zäit fir dech mat dengem Ginkgo auserneenzesetzen.
Fill fir d’éischt emol säi Stamm. Elo ass en nach kleng an zerbriechlech. Wanns du wéils, kéins
du en an enger Kéier briechen. D’Liewe vun dësem Bam läit deemno wuertwiertlech an
déngen Hänn, an dénger Verantwortung. De Respekt virun Liewen a virun deem, wat hien
duerstellt, hënneren dech dorunner, de Bam futti ze maachen.
Wanns du dësem Baam d’Chance gëss grouss ze ginn, gëtt de Stamm enges dags esou
grouss a staark, datt hien net méi sou liicht futti ze kréien ass an eng riiseg Bamkroun kann
droen; da kann hien dech spilles ëm villes iwwerliewen a laang Zäit fir séng ganz Emwelt
nëtzlech sinn.

Vläicht hëlleft dëse Baam spéider esouguer emol den Daach vun engem Haus droen. Vläicht
wiermt hien eng Kéier mat sénger Glouss eng Trupp Guiden a Scouten, déi hir kal Hänn a
Féiss bei säi Feier strecken. Vläicht hëlleft hien hinnen, sech Gedanken ze maachen iwwer
d’Schéinheet vun der Schöpfung oder einfach iwwer de Sënn vum Liewen... éier hie mat
séngen Äechen de Buedem nees fruchtbar mécht.

Fill elo seng Schuel. Fillt si sech rau oder glat un?... Wanns du wéils, kéins du e Stéck vun der
Schuel erofrappen an de Bam géng vläicht verdréchenen... Mee de Respekt hënnert dech
wuel drun dëst ze maachen... Doduerch kann de Baam säi Saaft a séng Kraaft behale fir
grouss a staark ze ginn, fir senger Emwelt enges dags nëtzlech ze ginn.
Fill elo d’Äscht vum Bam mat sénge Blieder. Huet hie vill oder wéineg Äscht? Vill oder
wéineg Blieder? Fillen d’Blieder sech rau oder glat un?... Wanns du wéils, kéins du deen een
oder aneren Aascht ofbriechen, dat eent oder anert Blat erofrappen... Mee de Respekt virun
dësem Liewen hënnert dech wuel drun... Well s du all Äscht a Blieder druléiss, kann de Bam
spéider emol e schéinen, groussen, gesonde Bam ginn, dee sénger Emwelt nëtzlech ka sinn.

D’Schicksal vun dësem Bam läit wuetwiertlech an déngen Hänn.
Iwwerlee dir elo, wat s du mat dësem Bam wëlls maachen, wanns du vun dëser Wuecht
heem kënns. Planz du en direkt antzwousch oder stells du en an den Eck bis e verdréchent.
Verschenkst du e vläicht oder wëlls du en halen.?... Maach dir mol ee Moment Gedanken
doriwwer...
Wanns du elo weess wat s du mam Bam wells maachen, komm nees mat dénge Gedanken
zréck bei eist Lagerfeier, bei deng RaRo-Kollegen.
Maach elo déng Aan op a kuck nach eng Kéier däi Bam. Wells du dir hie vertraut gemat
hues, erkenns du hie vläicht ënner allen aneren erëm. Wanns du dir net sécher bass,
zeechen hien op eng Manéier. Well du bass ab elo fir hie verantwortlech.

Fill elo de Buedem rondrëm d’Wuerzele vum Bam... Fillt de Buedem sech fiicht oder dréchen
un?... De Buedem gëtt dem Bam all séng Nährstoffer, déi hie brauch fir ze liewen... Wanns
du wéils, kéinst du de Bam an enger Kéier aus dem Buedem erauszéien an en hätt keng
Chance méi fir laang ze liewen. Mee de Respekt virun dësem Liewen hält dech dovunner of.
Doduerch huet de Bam d’Chance grouss a staark ze ginn an esou sénger Emwelt nëtzlech
ze gin.
Sou wéi s du selwer ass och däi Bam eenzegaarteg op der Welt. Kee Bam ass esou wéi hien...
Du hues dir en elo schons ganz vertraut gemat a kanns hie vläicht vu villen anere Beem
ënnerscheeden... De Schrëftsteller Antoine de St. Exupéry seet: “Wats du dir vertraut gemat
hues, dofir bass du däi ganzt Liewe laang verantwortlech”.
Dofir bass du elo fir dëse Bam verantwortlech... Op de Bam enges dags eng Kéier e grousse
staarke Bam gëtt, dee sénger Emwelt kann nëtzlech sinn, hält vill vun dir of... Op hie weider
ka wuessen, hängt dovunner of, ob’s du hien geschwënn anzwouch an de Buedem planzt...
op eng Plaz wou hie geschützt ass a wou hie Reen a Sonn kritt... Vläicht kann hien dech vun
elo un däi Liewe laang un déng Verantwortung vis-à-vis vun all Liewen, vis-à-vis vun der
Schöpfung a vläicht virum Schöpfer selwer erënneren.
Vläicht kënnen engesdags Viggel a sénge gréngen Äscht hiir Näschter bauen oder
Kaweechelcher vun engem Aascht zum anere sprangen.
Vläicht kann de Bam spéider ville Leit Schied maache wann et déck waarm ass, oder eng
dréche Plaz bidde wann et riicht era reent.
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Beispiller vun Froën fir een perséinlechen Bilan

Beispiller vun Spirituell Spiller an Aktivitéiten

Froën déi d'Ranger - Rover sech stelle kënnen, sinn:

De Sënn vu spirituellen Aktivitéiten ass, datt d’Ranger - Rover sech de Werter bewosst ginn,
déi hinne selwer wichteg sinn an déi si versichen ze liewen. Si solle matt deenen anere
Ranger - Rover heiriwwer an d’Gespréich kommen a se matt de Werter vum Verband
vergläichen.
Well mir an enger hektescher Zäit liewen an Orientéierung net einfach ass, soll och dem
Thema « Ressourcen » (am Sënn vun Optanken/ Kraaftquellen) vill Opmierksamkeet
geschenkt ginn.
Reliéis Themen wéi Gott/Glawen/Relioun kënnen en Deel vun spirituellen Aktivitéite sinn,
mee spirituell Aktivitéiten si vill méi iwwergräifend. Si kënnen dofir vun all Chef oder souguer
vun engem Ranger - Rover ugeleet ginn.
Fir datt eng spirituell Aktivitéit gudd geléngt a fir an di richteg Stëmmung ze kommen, ass e
flotte Kader ganz wichteg (zB. Lagerfeier). Och Leedung a Symbolik spillen eng wichteg Roll.
Ausprobéieren ass Tromp!

• an der Bezéihung zu sech selwer:
		
o
Hunn ech eppes bäigeléiert?
		
o
Waatfireng Astellung hunn ech a Fro gestallt?
		
o
Huet meng Haltung geännert?
		
o
Hunn ech meng Grenzen a Qualitéite kenne geléiert?
		
o
Sinn ech méi selbstänneg ginn?
• an der Bezéihung zum Matmënsch:
		
o
Sinn ech engem anere Mënsch méi no komm?
		
o
Hunn ech et fäerdeg bruecht konstruktiv matzeschaffen?
• an der Bezéihung zur Gesellschaft:
		
o
Hunn ech eng gesellschaftlech oder politesch Problematik
			besser kenne geléiert?
		
o
Hunn ech mech fir eng besser Gesellschaft agesat?		

Musék
Wuel all Ranger - Rover huet seng Lieblingsmusék oder seng Grupp, déi am beschte säi
Liewensgefill oder seng Werter rëmspiggelt. Et wäer flott, wann zB. all Ranger - Rover
deenen aneren säi Lieblingslidd, och unhand vum Text, präsentéiert. Duerno kéint all
Ranger - Rover e kuerze Feedback dozou ginn. Da réischt géif deejéinege Ranger - Rover
erklären, wat him sou wichteg bei deem Lidd oder däer Grupp ass.

• an der Bezéihung zur Ëmwelt:
		
o
Hunn ech nei Zesummenhäng an der Natur kenne geléiert?
		
o
Hunn ech eng Kultur besser verstan?
		
o
Hunn ech mech den Erausfuerderungen vun der Natur un
			de Mënsch gestallt?

Fantasirees
Fantasireesen sinn eng gudd Method, fir zur Rouh ze kommen an eise Wënsch op d’Spur
ze kommen. Wichteg heibäi ass et, fir d’éischt de Kierper drop anzestëmmen (bequem leien,
oofschalten, rouheg ginn, a Gedanke nach emol bewosst duerch de Kierper goën, ...).
Réischt duerno soll een „an eng Geschicht aklammen“ (zB. eng Rees mam Ballon, e Spazéiergang iwwer Bierg an Dall, eng Begéignung matt engem ale Mann an enger Hiel...) an um
Enn vun der Geschicht nees zréck op d’Ausgangsplaz kommen. Der Fantasi si keng Grenze
gesat, mee et sollen éischter positiv „Reese“ sinn.
Wichteg bei Fantasireesen si Gefiller a Symbolik. Dofir soll um Schluss vun enger Fantasirees
driwwer ausgetosch ginn, 1) op d’RaRo sech konnten drop aloossen an 2) wat si erlieft hunn
(souwäit si dat wëllen erzielen).
D’RaRo kënnen och dozou ugereegt ginn, selwer eng Fantasirees ze schreiwen an
auszeprobéieren.

• an der Bezéihung zur Spiritualitéit / Relioun:
		
o
Sinn ech an der Reflexioun iwwert mäi Glawe weider komm?
		
o
Sinn ech an där Fro indifferent bliwwen?

Symboler:
Bei dësem Klassiker bréngt entweder all Ranger - Rover e Symbol matt, dat him vill bedeit,
oder an der Mëtt leien eng Rëtsch Géigestänn. All RaRo soll sech ee Symbol eraussichen, dat
hien usprécht an dann zB. versichen auszedrécken, wat him wichteg am Liewen ass oder
wat him Kraaft gëtt. Et kann een och mat Naturmaterialien schaffen.
Inipi:
En Inipi ass en Indianer-Schweeszelt. Opbau / Ooflaf ze erklären sprengt dëse Kader. Wien
dëst awer wëll ausprobéieren, soll sech Hëllef a Material froën bei der ENR oder beim
Verband.
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- Rover vill Zäit soll hunn, fir säi Konschtwierk viirzestellen. Duerno kënnen di aner RaRo jeweils
nofroën ouni awer ze bewäerten. Variant: evtl. kënnen d’Ranger - Rover och versichen ze
roden, wien wéieen Liewenswee gemolt huet.

Scrabble:
Dës Method eegent sech gudd, fir an eng Diskussioun iwwert e spirituellt Thema anzeklammen. Um Buedem steht op engem Blat grouss an an Drockbuchstawe d’Thema geschriwwen (zB. Spiritualitéit, Zukunft, Léift, Angscht, ...) A Form vun engem Scrabble sollen
d’Ranger - Rover dëse Begrëff (evtl. bei roueger Musék) mat ville weideren ergänzen, déi si
mat deem Begrëff verbannen. Duerno Austausch.

Decken:
D’Ranger - Rover stinn all ronderëm eng Decken, op déi sech ee Ranger - Rover dropleet an
d’Aen zou mécht. All zesummen hiewen si dësen elo ganz, ganz lues an d’Luucht, esou
héich wéi si kënnen, a loossen ën da genau sou behutsam nees erof. Evtl. dëst widderhuelen.
Et ass wichteg, datt dës Übung serieux gemaach gëtt, fir datt deen , denn op der Decke läit,
och wierklech denen anere ka vertrauen. Eng meditativ Musék ass hëllefräich.
Zil vun dësem klassësche Spill ass et, d’Vertrauen ze testen an ze stäerken.

Waassersegen:
Dës Method eegent sech als Ofschloss vun enger gréisserer Aktivitéit.
Material: Waasserglieser, Krou mat Waasser
D’RaRo stinn am Krees a jidderee kritt e Glas. Dëst gëtt ½ matt Waassser gefëllt. Elo geht jidderee bei déi Leit, denen hien e Segen dh. eppes Positives wëllt mat op de Wee ginn
(„Ech wënschen dir, datts du....) a schëtt him dobäi Waasser a säi Glas. Um Schluss ginn all
dës Wënsch bewosst zesummen an der Ronn gedronk.

Méng wichtegst Fro:
D’Leit sëtzen a Gruppe vu véier Leit zesumme rondrëm en Dësch a jiddereen huet e wäisst
Blat. Heirop schreift hien/hatt eng Fro, déi him am Moment “ënnert den Neel brennt”. No ca.
5 Minutten gëtt jiddereen séngem lénken Noper d’Blat mat sénger Fro weider an dëse versicht heirobber eng Äntwert ze ginn. No ca. fënnef Minute gëtt nees jiddereen d’Blat weider
an deen Nächste réagéiert nees schrëftlech op Fro an Äntwert asw., bis schliesslech jiddereen
säin eegent Blat mat sénger Fro an denen dräi Äntwerten zeréck kritt.
Duerno kann evtl. heiriwwer ausgetosch ginn.

Lagerfeier matt gudde Sätz:
D’Ranger - Rover sëtze beim Lagerfeier a konzentréieren sech op d’Feier. E Buch mat Zitater
(zB. vun Indianer) oder e gudden Text gëtt ronderëmgereecht oder ausgedeelt. All ca.
5 Minutten soll een anere Ranger - Rover ee Saz viirliesen, deen him besonnesch um Häerz
läit. Evtl. kann hien och soën, fiirwat him dat wichteg ass. Duerno ass et da ganz roueg an
d’Leit denken iwwert dëse Saz no. Um Schluss vun der Ronn soll kuerz driwwer ausgetosch
ginn, wéi et de RaRo ergaangen ass, ouni d’Stëmmung ze zerrieden.

!

Billermeditatioun:
An der Mëtt vun engem Krees ginn uspriechend Biller ausgeluegt. Flott wäer et wann an
dësen och eng staark Symbolik géing zum Ausdrock kommen. D’Ranger - Rover kucken sech
dës a Rouh (evtl. meditativ Musék) un a sichen sech eent eraus, wat si besonnësch usprécht.
Duerno gëtt eng Ronn gemaach, wou een nom anere versicht ze soen, fiirwat hien dëst Bild
erausgesicht huet a wéi dat mat sénger Liewensastellung zesummenhängt. Et kann heibäi
nogefrot ginn, mee et soll nët diskutéiert ginn.
Wat huet Gott an der Täsch?
Bei dësem Klassiker iwwerleet sech all Ranger - Rover dräi Saachen:
1. Wat huet Gott a sénger rietser Täsch?
2. Wat huet Gott a sénger lénkser Täsch?
3. Wat huet Gott sécher nët an der Täsch?
Duerno stellt all RaRo seng 3 Äntwerte vir an di aner RaRo kënnen nofroën, wat matt wéi engem Symbol gemengt ass. Am Austausch kënnen d’Ranger - Rover an d’Gespréich kommen
iwwert „d’Gottesbild“ vum eenzelne Ranger - Rover .
Liewenswee:
D’Ranger - Rover kréien d’Aufgab, jiddereen op séng Manéier säi Liewenswee op e Blat ze
molen resp. duerzestellen (z.B. a Form vun enger Landschaft, enger Spiral asw.). Heibäi soll
versicht ginn, verschidden Dimensiounen ze berücksichtegen d.h. Vergangenheet,
Géigewaart an Zukunft wéi och déi 4 Aspekter Famill, Schoul/Aarbëcht, Frënn/LGS/RaRo,
Glawe/Werter/Relioun. Duerno soll een Austausch heiriwwer gemaach ginn, wou all Ranger
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Liewensfeier: TIPP
Eng Liewensfeier ass grad fir Ranger - Rover eng flott Method, fir sech am Clan besser
kennenzeléieren. Et handelt sech heibäi ëm eng Feier, an däer mir zesummen dat "feieren"
wat eis am Liewen wichteg ass.
Heifir seet bei der Präparatioun vierdrun jiddereen:
1) WAT him wichteg ass (e bestëmmte Wert) an proposéiert
2) eng METHOD, wéi hien dëse Wert mam Grupp wëll ëmsetzen
z.B.: Wert "Gemeinschaft" - Method Napoleonssëtz-Spill
oder: Wert "Chillen" - Method Massage
oder: Wert "Meditatioun" - Method Fantasirees
oder: Wert "zur Rouh kommen" - Method Molen
oder: Wert "Natur" - Method kléng Übung an der Natur
oder: Wert "Spass" - Method jidereen muss e klenge Witz zielen .... asw.
Der Fantasi si keng Grenze gesat; d’Übunge kënne bannen oder bausse sinn. Fir datt
jiddereen drukënnt soll di jeweileg Method net ze laang daueren (5-15 Minutten).
Aus dene verschiddene Proposen mécht d’Leedung en Ooflaf (et ass och méiglech Saachen
ze kombinéieren).
Waméiglech soll sech all RaRo schons am Viraus eppes iwerleeën a falls néideg d'Material dofir
matbréngen. Eng normal Liewensfeier dauert mat der Präparatioun 2-3 Stonnen!

ENR

53

ANNEXE

ANNEXE

Tips an Tricks fir Camp-Volant

Gruppendynamësch Spiller

Viirbereedung: (Mental, Physesch a Material). E puer Méint virum Camp:
o Physesch a Mental Preparatioun matt engem Weekend Volant (Hike).
o Trëppelen mam vollem Rucksak op engem Terrain, deen dem richtegen Wee nokënnt
o An enger Versammlung virum Camp de Rucksak packen matt all Material
o Material testen ob et nach fonktionnéiert an eventuell flicken:
		
Zelt = dicht, Brenner = ok
o Probéieren e Rucksak mat +- 15kg fir de Camp Volant ze hunn
Destinatioun/Wee/ Hébergement
o Destinatioun: Zäitpunkt (Afloss ob Summer oder Wanter), Präis, Sprooch, Klima, Informatiounen
(Wat fir Infoën kann een am Viirfeld fannen)
o Impfungen: Wat brauch ee vun Impfungen fir dat Land?
o Informatiounen iwwert de Wee (Kaarten), eventuell Déieren (Mustiken,...) um Wee,
oder och am Land selwer.
o Terrain: Profil vum Wee
o Ëmgéigend: Sightseeing, Natur, Dokter, Noutdingscht,...
o Hébergement: Camping, Jugendherbergen,… Net iwwerall ass et erlaabt fir egal wou ze schlofen!
An do wou et erlaabt ass, ginn et awer nach “Verhalensregelen”. Sech doriwwer informéieren!
o Akafen: Wou kann een op der Plaz akafen: Ravi, Brennmaterial, Kaartematerial, ...
Camp Volant - Etappen maachen
o Etappen: Gi vun de Schloofplazen définéiert
o 1. Dag méi eng kleng Etappe fir datt de Kierper sech upasse kann
o 15-20 km pro Dag, max 30 km (just wann néideg!)
o All 1.00h-1.30h eng kleng Paus maachen
o Mëttes eng laang Paus maachen
o Kleng Snaken mathuelen (Müsliriegel, ...)
o Fir d’Moral: All 3. Dag eng kleng Etappe vu +-10km just Moies trëppelen
(oder e ganzen Dag dotëscht Paus (Sightseeing, Schwammen,...) )
o Genuch drenken ënnerwee
o Highlight zum Schluss vum Camp (Iesse goën, eng Visite).
Soll geheim bleiwem beim Clan.
Materialslëscht:
Kaartematerial: Kompass, GPS,
Kartemoosser,
Weebeschréiwungen,
Kachmaterial (Salz, Peffer,
Louche, Bräiläffel, Dëppen …)
Spullgeschir (Schwamp,
Piwwel, Spüli, Kichendicher,…)
Falbidon
Benzinskocher / Gaskocher /
Trangia
Fixféier/Briquet / 1.Hëllef /
Dreckstuten
Set Klammgeschir, Spektive
ENR

Zelter, Tape/Gaffer
Micropur
Ravi
Individuellt Material:
Kapplut/Täschelut
Carrymat/Thermarest
Schlofsak
Gezei
perséinlech Medikamenter
Photoapparat
Bidon
Pass/ Carte d’identité
Snack
Rucksak

D’Zil vu gruppendynamësche Spiller bei Ranger - Rover ass et, sech selwer an di villfälteg
tëschemënschlech Relatiounen a « Kräften » (Dynamiken) am Clan besser kennenzeléieren an
ze förderen.
Opgepasst : E Ranger - Rover -Clan ass keen therapeutësche Grupp! Well dës Spiller och
mol Gefiller kënne verletzen, ass et wichteg, se mat vill Fangerspëtzegefill unzewenden.
Wann de Clanchef spiirt, datt nom Spill « nach eppes an der Loft hängt », ass et wichteg, matt
de betraffene Ranger - Rover driwwer ze schwätzen.
Hei 3 Beispiller vun esou Spiller, déi sech aus Erfahrung bewährt hunn :
Mäin Duerf/ Méng Famill
All Ranger - Rover soll mat deenen anere Leit vum Clan « säin eegent Duerf » zesummesetzen. Dobäi soll hie jidderengem dee Beruf, déi Charge, dee Personnage zoudeelen, déi
sénger Meenung no am beschte bei dejéinege passen (zB. Buergermeeschter, Paschtouer,
Klaatschnopesch, léif Bomi, ….). Heifir kritt jiddereen een Ziedel a soll sech während ca. 30
Minutten « säin Duerf » zesummestellen. Der Fantasi si keng Grenze gesat, mee di verschidde
Beschreiwunge däerfen net verletzend sinn.
Duerno stellt een nom aneren « säin Duerf » vier a beschreift ausféierlech di eenzel Charakterzich an Aktivitéiten vu sengen Duerfleit.
Soubal ee säin Duerf fäerdeg viergestallt huet, däerfen d’Ranger - Rover mi genee nofroën, a
Stellung zu hirer Roll huelen.
D’Zil vum Spill ass et, op spillerësch Aart a Weis di eenzel Relatiounen am Clan ze klären an
jidderengem d’Geleeënheet ze ginn, e Feedback ze kréien, wéi hien vun deenen anere gesi
gëtt.
Fir d’Spill méi spannend ze maachen, kënnen d’Ziedelen och gezu ginn, dh. d’Ranger - Rover
kënne roden, ween säin Duerf sou zesummegestallt huet.

Variant: Wann de Clan sech gudd kennt, kann hien dat selwecht Spill maachen matt der
Famill dh. di eenzel Ranger - Rover stelle Membere vun der Famill (am wäiteste Sënn) duer.
D’Wourécht iwwer mech
All Ranger - Rover kritt een Ziedel a schreift heirobber:
1) wéi hie sech gesäit an
2) wéi hie mengt, datt di aner Leit hie gesinn.

Wäschsaachen
Täschemesser
....

Si sollen kee Numm dobäischreiwen. Zäit : ca 15 Minutten.
Duerno ginn d’Ziedelen agesammelt an an d’Mëtt op e Koup geluecht. Een Ziedel gëtt
gezunn, viergelies an d’Ranger - Rover versichen, ze roden, ëm wien et do geht. Wann
deejéinege Ranger - Rover erroden ass, soll hie säin Ziedel nach emol haart vierliesen. Duerno
kënnen d’Ranger - Rover dorobber réagéieren a Froë stellen. Wie « gezunn » ass, däerf deen
nächsten Ziedel zéien !
Opgepasst : Dëst Spill ka laang daueren, et wäer schued an ongerecht, wann di läscht
Ranger - Rover séier géifen oofgehaakt ginn.
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Trau-Dech-Froën
D’Ranger - Rover schreiwen op verschidden Ziedelen 1-4 Froën, déi si « schon ëmmer »
anere RaRo wollte stellen. Dës Ziedele ginn an d’Mëtt geluecht a gezunn. Deen ugeschwate
Ranger - Rover soll d’Fro beäntweren, kann se awer och refuséieren oder « vertagen ». Et ass
besser, direkt oder um Schluss vun all Fro ze verroden, wien dës Fro gestallt huet, fir
Spekulatiounen ze vermeiden a verletzend Froën ze verhënneren.
Fraleit/ Mansleit
D’Ranger sëtzen an der Mëtt an diskutéieren ca. 15 Minutten driwwer, « waat e Mann
attraktiv mécht ». D’Rover sëtze rondrëm, lauschtere just no an däerfe kee Kommentar ginn.
Duerno Wiessel : D’Rover diskutéieren driwwer, « wat eng Fra attraktiv mécht ».
Uschléissend Austausch iwwert d’Spill an iwwert d’Thema.
Zil vun dësem Spill ass et, d’Rolle vun - an d’Relatiounen tëscht Mann a Fra ze thematiséieren.
Schong-Bilan
All Ranger - Rover deet ee Schong aus a setzt en an d’Mëtt op déi Plaz, déi senger Meenung
no di eege Stellung vis-à-vis vum Clan duerstellt. Duerno däerf jiddereen och deem engen
oder anere säi Schong anescht stellen, wann hie fënnt, datt de Schong « falsch » steht. Wa
sech net méi vill deet resp. no enger gewësser Zäit gëtt d’Spill gestoppt an duerno gëtt iwwer
di verschidde Positiounen vun de Schung ausgetosch.
Dëst Spill eegent sech besonnësch gudd als perséinleche Bilan no engem Camp oder enger
gréisserer Aktivitéit, fir ze gesinn wéi gudd d’Ranger - Rover sech am Clan integréiert spiiren a
wéi d’Relatiounen tëscht den eenzelen Ranger - Rover sinn.
Lektür :
Et gëtt eng Heedewull vu Bicher iwwer gruppendynamësch Spiller. Bekannt sin z.B.:
- Vopel, Klaus W. : Interaktionsspiele für Jugendliche, Teil 1-4
- Alex S. u. Vopel K : Lehre mich nicht, lass mich lernen !, Bd 1-4
Natiirlech kënnt dir och am DZ an der LGS-Zentral Bicher zum Thema ausléinen.

Diskussiounen am Clan
Et ginn verschidden Méiglechkeeten fir eng Diskussioun bei den Ranger - Rover unzegoën
an, virun Allem, ënnert Kontroll ze halen.
Dës kënnen bei Schwieregkeeten oder bei Entscheedungen ganz nëtzlech sinn.
Brainstorming
All Projet liewt vum Engagement vum Eenzelen. Et ass wichteg, datt an der Startphase vun
enger Diskussioun all Ranger - Rover seng Wënsch an Iddien ausdrécke kann, well
nëmmen esou eng Diskussioun gefouert ka ginn déi jiddereen usprécht. Duerfir ginn fir
d’éischt all d’Wënsch an d’Iddien nëmmen gesammelt. Wann d’Viirschléi direkt bewäert a
kritiséiert ginn, kënnen eenzel Ranger - Rover ageschüchtert ginn. Dëst bréngt mat sech,
datt si an Zukunft guer näischt méi soën wäerten an datt doduerch de Spektrum vun den
Iddien am Clan ëmmer méi kleng gëtt.
Gruppegespréicher
Bedenken a Widderstänn vun eenzelen ginn eescht geholl a Léisungen gi gesicht. D’Thema
soll wa méiglech net duerch e Majoritéitsbeschloss gewielt ginn, mee am Gespréich soll eng
Interesselag fonnt ginn, wou all Ranger - Rover sech hannert d’Thema stelle kann. Dëst ass
entscheedend fir hir Motivatioun herno bei der praktëscher Duerchféierung.
Pyramidendiskussioun
Pyramidendiskussiounen kann een am beschten an Gruppen matt net villen Memberen
asetzen. Bei esou enger Diskussioun soll all Member vum Grupp seng Positioun duerleeën.
No an no sollen dann dei eenzel Memberen sech zesummen dinn fir op een gemeinsamt
Resultat ze kommen. Dobäi soll net een deen anneren vu senger Idee an Positioun
iwwerzeegen, mee et soll eng gemeinsam Positioun ausgeschafft ginn.
Dëst féiert oft zu neien an net beduechten Leisungsusätz.
Eng Pyramidendiskussioun muss och net an enger Keier duerchdiskutéiert ginn, mee kann
an e puer Sessiounen gehalen ginn. Heibäi ass et dann wichteg, dass een dei verschidden
Stellungen an Ideeën schrëftlech festhält. Op deem Wee kann een dann herno och den
ganzen Ooflaaf vun der Diskussioun duerstellen.
Sträitgespréich
Sträitgespréich oder och pro-contra-Diskussioun genannt ass eng Technik fir an engem
Grupp kritëscht Denken ze förderen. Heibäi gëtt an enger zäitlech begrenzter Ronn
en bestëmmtent Thema, wat vierginn ass, diskutéiert andeems dei eenzel Parteien hier
Standpunkten zum Thema vierbréngen an dono probéieren ze verteidegen. Zum Schluss
vun esou enger Diskussioun soll de Chef ëmmer en Bilan zéien an derfir suergen, dass
d’Diskussioun ouni Sträit opgeléist gëtt.
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