Accompagnateur
2019
JCE & CNEL Weekend
Eng Job Description...

● Profil
● Roll
● ≠

Wat ass de Profil vum Accompagnateur?
●

Hëllefsbereet, moralesch Ënnerstëtzung,
vertrauensvoll
Motivéiert (dat ganzt als Beruffung
ugesinn/net niewebäi-sech senger Roll
bewosst ginn)

●
●
●
●

●

onparteiesch/neutral

●

Oppe sinn/open minded/inspiréierend/
gesonden Optimismus/ kreativ

●
●

●

Aktiv, net passiv
Toleranz, Respekt, Éierlechkeet
Strukturéiert
Flexibel/Disponibel sinn (fir d’Gespréich
bereet sinn)
Keng Diktatur, “Member” vum Comité
Erfarung hunn, mat Schüler/Mënschen
kennen ëmgoen

Wat ass d’Missioun vum Accompagnateur?
●
●
●

●
●
●
●

Konflikter léisen, Mediateur
Vertrauenspersoun
Rechter a Flichten vun an un de Schüler
vermëttelen
Verbindungspersoun
Ënnerstëtzer (steet hannert de Schüler, an hëllt
Aufgaben un)
Beroder (Tipps&Tricks)
Neutralen Input/Siichtweis vun engem
Erwuessenen

●

●

●
●
●

Virbereeder
Kompetenzen verstäerken duerch
Formatiounen (fir de Comité an den
Accompagnateur)
Begleeder(deen den de Comité begleet)
De roude Fuedem vun Comité
Nolauschteren

Wat ass d’Missioun vum Accompagnateur?
●
●
●
●

Informatiounspersoun (Erklären, Infoen
sammelen,...)
Hëllef bei der Organisatioun
Supporter, Organisateur (Manager op
Nofro vum Schülercomité)
Empfeeler fir d'Schüler , läscht Wuert vun
de Schüler

●

2 Phasen vum Comité
→ 1. Schüler virbereeden a coachen
(éischt puer Méint)
→ 2. Méi distanzéierten Begleeder
deen op Ufro vum Comité do ass

Wat ass den Accompagnateur net?
●

●

Dem Accompagnateur seng Meenung
soll keng Iwwerhand am Comité
ergräifen, d.h. e soll schonn seng
Meenung ausschwätzen, mee d’Schüler
net ze vill beaflossen
Den Accompagnateur soll op kee Fall
eegestänneg Entscheedungen fir de
Schülercomité treffen. Hien ass net
deen, deen entscheet, hellt keng eegen
Initiativ, also och keng eege Regie

●

●

●

Den Accompagnateur, als Vertrauenspersoun vum
Schülercomité, dierf och keng Gespréicher oder
Donnéeën vum Comité un d’Direktioun weider
ginn ouni den Accord vum Schülercomité
Den Accompagnateur soll op kee Fall vun der
Direktioun beaflosst ginn, an hie soll sech och net
beaflossen loossen
Den Accompagnateur soll keng Viruerteeler hunn
éiert en seng Aarbecht am Comité ufänkt. E soll
also eng positiv Astellung zu den Schüler hunn

Weider Punkten
●
●
●
●

●

Iwwergang preparéieren (1 - 2 Joer)
Comité soll matdecidéieren
Et soll eng “Proufzäit” agefouert ginn
Am Fall vun engem Interessekonflikt
muss am Sënn vun den Schüler
gehandelt ginn
“Accompagnateurenimmunitéit”

