
KREATIVSCHOUL

RAUM FIR KREATIVITÉIT
Nieft der Naturschoul an der Technikschoul huet Déifferdeng mat der Kreativschoul 
och e Raum opgemaach fir jiddereen, dee sech ugesprach fillt, sech mat Kreativitéit 
ausenanerzesetzen.

An der neier Déifferdenger Kreativschoul soll déi kulturell 
Bildung gefërdert a gestäerkt ginn an d’Kanner fir kulturell 
Aktivitéiten a kreatiivt Schafe begeeschtert ginn. Hei léiere 
si, autonom ze handelen a kritesch ze denken. Déi grouss 
Iddi hannert der Kreativschoul ass et, fir Konscht a Kreati-
vitéit hire Raum an esou e wichtege Stellewäert ze ginn, ver-
réit d’Edith Rollinger-Simon. Mir hu mat der Responsabeler 
vun dësem Projet geschwat.

DIFFMAG: Säit wéini gëtt et d’Kreativschoul?
Edith Rollinger-Simon: D’Kreativschoul gëtt et säit Septem-
ber 2019 – och wann d’Iddi scho laang an de Käpp vun 
enger Rei Leit bestanen huet. No eng Natur- an eng Tech-
nikschoul louch et no, datt och eng Kreativschoul fir vill 
Leit e wichtege Projet wier.

DIFFMAG: Wéi ass d’Kreativschoul entstanen?
Zesumme mat dräi aneren Enseignanten hate mer am Juni 
2019 op der Zowaasch an am 1535° eng Kreativwoch orga-
niséiert, wou Klasse wärend enger Woch mat 12 Kënschtler 
an Enseignanten an Ateliere schaffe konnten. Well den Inte-
ressi do esou grouss war, war et fir eis, fir eis Direktioun an 
déi deemoleg Schoulschäffe Laura Pregno, offensichtlech, 
datt mer de Schratt zur Kreativschoul ugoe kéinten. Ech 
hunn nieft menger Ausbildung zur Léierin och eng Ausbil-
dung an der Konscht, dofir louch et no, datt ech mech der 
Saach géif unhuelen. No ville Wochen a Méint stoung den 
Internetsite, an et konnt ulafen. De Site ass änlech opgebaut 
wéi déi vun der Technik- an der Naturschoul. Den Enseig-
nant sicht sech en Thema eraus a mellt sech un.
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DIFFMAG: Wéi leeft e Kreativatelier of?
Momentan leeft d’Kreativschoul just dënschdes moies. 
Nom Umelle kontaktéieren ech d’Enseignanten a si komme 
mat de Kanner fir ee Moien op d’Zowaasch. Do schaffe mer 
zu deem erausgesichten Theema an d’Kanner huelen duer-
no hir Wierker mat heem. Verschidde Projete lafen och méi 
laang wéi just ee Moien.

Zukünfteg ass och geplangt, Kënschtler ze invitéieren, déi 
dann zu verschiddenen Theemen (Graffiti, BD, Theater …) 
erofkommen a mat de Kanner schaffen. Dat kann dann och 
méi laang daueren. Zil ass et, datt d’Kanner hir Kreativitéit 
do ausliewe kënnen, datt si e bëssi an d’Welt vun engem 
Kënschtler erakucke kënnen, aner Technike entdecke wéi 
déi, déi se an der Klass kenneléieren. An och, wa se all vum 
selwechten Theema ausginn, sollen d’Resultater all ënner-
schiddlech sinn, well d’Kand jo d’Richtung ugëtt.

DIFFMAG: Wéi ass d’Réckmeldung vun de Kanner an En- 
seignante bis elo?
Bis elo ass de Feedback gutt. Et wier immens zäitopwänneg 
a bräicht och Plaz, esou Projeten, wéi d’Kreativschoul se 
ubitt, am Klassesall ze maachen. Dofir sinn d’Enseignantë 
frou, wa se dës Méiglechkeet elo op dëser Plaz kréien.

„E Kand ass kreativ vu klengem un a 
verdéngt déi beschtméiglech Fërderung 

vun deem Potenzial. All Kand huet e 
Recht op kënschtleresch a kulturell 
Bildung an der Schoul, well se him 

d’Méiglechkeet bitt, sech zu enger auto-
nomer a kreativer Perséinlechkeet 

ze entwéckelen.”

Edith Rollinger-Simon, Responsabel fir d’Kreativschoul
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KONTAKT
Kreativschoul Déifferdeng
Edith Rollinger-Simon 
1, place de Saintignon | L-4698 Lasauvage
edith.simon@education.lu
www.kreativschoul.lu

An engems probéieren ech och Materialien unzebid-
den, déi net sou déi gängeg sinn (z.B. Gelli Arts, 
Matchbox Art oder Baue mat Makette-Kartrong), 
wou jiddereen dann och eppes  „Neies“ mat 
heem hëlt.

DIFFMAG: Funktionéiert d'Kreativschoul 
nom Confinement anescht wéi vridrun? 
D’Kreativschoul konnt d’lescht Joer net 
laang funktionéieren an ass och nom 
Confinement net méi ugelaf. Elo am 
neie Schouljoer leeft se awer rëm. 
De Sall op der Zowaasch ass gléck-
lecherweis richteg grouss a kann 
och gutt gelëft ginn. Allerdéngs 
wäert d’Kreativwoch 2020 war-
scheinlech anescht mussen ofla-
fe wéi lescht Joer. D’Kënschtler 
kommen net méi all zesum-
men, mee solle viraussiicht-
lech eenzel laanschtkommen, 
fir mat de Kanner ze schaffen.

Molbild


